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Uppdraget och arbetssättet 
Den här arbetsrapporten presenterar resultatet av förstudien till församlingsstyrelsens 
projekt Immanuel 2.0. Projektet har som syfte att ge alla medlemmar möjlighet, ett 
erbjudande, att bidra med sina uppfattningar av dagens och framtidens Immanuelskyrkan. 

Denna förstudie baserar sig på intervjuer i nio fokusgrupper med mellan 3 och 12 
deltagare som genomfördes under hösten 2019 och tidig vår 2020 bland församlingens 
medlemmar. Fokusgruppsintervjuer ger inga data som kan sägas vara generaliserbara eller 
representativa för alla församlingens medlemmar. Det går till exempel inte att dra 
slutsatser om diakonins förankring bland medlemmarna eller medlemmarnas bedömning 
av värdet av den verksamhet som bedrivs inom ramen för Immanuel Senior som samlar 
flera hundra medlemmar. Studien får i stället fram en kvalitativt fördjupad och nyanserad 
empirisk information från ett urval medlemmar som kan ge ett underlag för vidare 
reflektioner och större, kvantitativa datainsamlingar.  

Rekryteringen av informanter skedde mestadels slumpvis inom tre åldersgrupper i de 
svenska och de internationella gemenskaperna. I några fall ansvarade en ledare för en 
grupp eller en annan person med god förankring i ett visst nätverk av 
församlingsmedlemmar för rekryteringen av informanter. Ingen i den koreanska 
församlingsdelen besvarade inbjudan. Den portugisiska delen bedömdes vara för ny och 
för liten för att inkluderas i studien. Var och en av fokusgrupperna blev därmed relativt 
homogen vad avser församlingsdel, kön och ålder. Deltagarna utlovades anonymitet. 
Samtalen spelades in och transkriberades men inspelningar och protokoll förstördes i och 
med att rapporten färdigställdes.  

Sammanlagt inbjöd församlingsledningen genom brev 100 medlemmar att komma och 
dela sina personliga berättelser om livet i Immanuelskyrkan. Tio svarade på brevet, flera 
av dem avböjde dock av olika skäl att medverka. Efter ytterligare ansträngningar med 
individuella erbjudanden till medlemmar i urvalsgrupperna ställde slutligen sammanlagt 
48 personer upp från följande 14 kategorier: 

IKU= internationella språkgruppen / kvinna / ungdom 
IMU= internationella språkgruppen / man / ungdom 
IKM=internationella språkgruppen / kvinna / medelålders 
IMM= internationella språkgruppen /man / medelålders 
IKS= internationella språkgruppen / kvinna / senior 
KSK=koreanska språkgruppen/kvinna 

SMU= svensktalande språkgruppen / man / ungdom 
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SKU= svensktalande språkgruppen / kvinna / ungdom 
SKM= svensktalande språkgruppen / kvinna / medelålderns 
SMM= svensktalande språkgruppen / man / medelålderns 
SKS= svensktalande språkgruppen / kvinna / senior 
SMS= svensktalande språkgruppen / man / senior 
SMP= svensktalande språkgruppen / unga vuxna, tidigare aktiva, ledare etc, numera 
mer passiva 
KSM=koreanska språkgruppen/män 

Varje intervju tog mellan drygt en och nära tre timmar. De flesta ägde rum i Immanuelskyrkan 
och leddes av en eller två personer, en äldre man och en ung kvinna, båda förtrogna med 
frikyrkligt församlingsliv inom sammanlagt fem missionsförsamlingar av varierande storlek. I 
enlighet med rekommendationer under pandemin 2020 användes två gånger en digital 
plattform för intervjuer. 

Avsikten var att samtalen skulle vara öppna med möjligheter för var och en att tämligen fritt 
associera och berätta. Genom varsam styrning (så kallad semistrukturerad intervju) såg 
ledarna till att frågorna i varje fokusgruppsintervju åtminstone täckte in tre frågor om 
församlingsmedlemskapet: hur såg vägen in i Immanuelskyrkan ut, hur upplever du det 
samtida församlingslivet och vad tänker du om församlingens framtid?  
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VÄGEN IN 
Gemensamt för de medlemmar vi mött är en bakgrund i olika församlingar. Alla är på ett eller 
annat sätt uppvuxna i ett kristet sammanhang. Det som skiljer dem åt är vägarna in i 
Immanuelskyrkan och de olika gudstjänstgrupper som utgör församlingen. Några beskriver 
det som en tillfällighet eller slump att de hamnade på bänkarna i Immanuelskyrkan. Andra har 
hittat församlingen efter att ha sökt en känsla av mening och nu hittat hem.  

INFÖDDA 
Samtliga åtta medlemmar i fokusgruppen för unga vuxna i den internationella 
gudstjänstgruppen hittade till Immanuelskyrkan genom sina föräldrar. Även några seniora 
medlemmar från den svensktalande gudstjänstgruppen har varit här sedan barnsben. 

- Jag har funnits här formellt som medlem ända sedan kyrkan invigdes 1974. Jag träffade min 
make som fanns här, som jag gjorde sällskap med i kören. Kören har varit det som knyter mig 
hit, och den har varit enormt viktigt för mig.  

- Från 1974 har jag och min familj alltid haft en viss kontakt med Immanuel. Båda mina söner 
är konfirmerade här i kyrkan, så vi bekantade oss från det perspektivet. 

INFLYTTARE 

Andra medlemmar har funnit Immanuelskyrkan senare i livet. Några började besöka 
Immanuelskyrkan då det erbjöds en engelskspråkig gudstjänst, andra genom kören eller annan 
verksamhet inom församlingen som idrotten, kaffestugan och julmarknaden. 

- När jag kom till Sverige besökte vi olika kyrkor och vi landade först i en annan kyrka. Det var 
en extremt traditionell svensk kyrka. Vi hade tre barn, och sedan fann vi Immanuel. Vi tyckte 
det var bra eftersom Immanuelskyrkan hade gudstjänst på engelska, vilket är våra barns 
modersmål. Immanuel hade barnvakt, så man kunde lämna barnen där under gudstjänsten. 

- Jag gick till /en annan frikyrka/ men jag förstod inte vad som sades. Jag kunde inte leva så, 
utan att förstå något. Efter gudstjänsten var jag van vid att hälsa på människor, skaka hand 
med dem. Men jag stod bara där, och visste inte vad jag skulle göra. Alla gick bara förbi mig 
för att gå och dricka kaffe. När jag hade stått där länge gick jag hem och lyssnade på musik 
så att jag kunde förbereda mig inför morgondagen. Sen, veckan därpå, berättade en person 
för mig om Immanuelskyrkan. Vi var kanske 15 personer första gången. Jag tänkte för mig 
själv att något måste göras. Var finns de som klappar i händerna? Dansar? Jag bestämde mig 
för att varje söndag gå till tunnelbanan och säga ”Känner du till ett ställe som heter 
Immanuelskyrkan?” 

- Mitt möte med Immanuelskyrkan skedde genom mitt arbete, men medlemskapet var nog mer 
att jag ville bli en del och då var Immanuelskyrkan lättillgänglig. 
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- Jag började arbetspendla till Stockholm och då började jag i en kör här. Det var ganska 
naturligt att vi valde denna kyrka. Det var skönt att komma från en mindre församling där 
man tog ett stort ansvar och fick sköta om både städning och så vidare. Det kändes bekvämt 
och avspänt att bli medlem i Immanuel. 

- Kom från Småland, engagerade mig och var med under många i år i olika delar av ungdoms- 
och församlingsarbetet som idrotten. Men har varit passiv sedan fem-tio år tillbaka.  

- Har varit med i Immanuelskyrkan från början av mitt liv, gjorde paus mellan 10 och 20 års 
ålder men kom tillbaka och är nu med endast i några få förtroendeuppdrag.  

- Kom hit från Mellansverige och hittade till församlingen, där jag har haft många olika 
funktioner under många år men nu är jag mestadels passiv medlem. 

- Jag har varit med mycket tidigt, sen 1985 och haft de flesta tänkbara förtroendeuppdrag. 

SÖKARE 

Andra har funnit Immanuelskyrkan genom ett systematiskt sökande efter en församling som 
kan möta deras behov. Samtliga av de “sökande” medlemmarna har funnit Immanuel genom 
internetsökning. 

- Tidigt på 2000-talet var jag på internet och letade efter något med min svägerska, och 
upp kom Kristen gudstjänst på engelska, Immanuelskyrkan (…). Så min svägerska och 
jag gick dit och jag tänkte att det är här jag vill vara eftersom det var engelsktalande. 
Så det är på det sättet jag började bli involverad här. 

- Det fanns inga jobb för mig där jag växte upp så jag var tvungen att flytta, men jag 
flyttade aldrig mitt medlemskap någonstans. Jag tillhörde ingenstans utan var på 
olika ställen och i olika kyrkor. Så småningom tappade jag bort mig själv. Musik var 
egentligen den enda kontakten jag hade kvar med kyrkan. Sen var jag och en väninna 
på pilgrimsvandring där jag fick tillbaka min kristna tro som jag hade tappat bort. 
När jag kom tillbaka därifrån så kände jag att jag måste tillhöra någonstans, annars 
kommer det hända samma sak igen. Så jag gick in på internet och fann då 
Immanuelskyrkan. Jag kände till kyrkan men hade aldrig varit här. Jag gick hit och 
satte mig på en av bänkarna i kyrksalarna, och kände mig med detsamma hemma. 
  

- Jag har inte gått regelbundet i kyrkan, men är uppväxt i kyrkan när jag var yngre. Jag 
hade bott utomlands ett tag och var därför inte med någonstans, men när jag kom hem 
så hade jag av någon anledning ett behov av att vilja gå på en gudstjänst. Jag vet inte 
vart det behovet kom ifrån. Jag sökte online på internet och hittade Immanuel.  

ÅTERVÄNDARE 
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Ett par medlemmar har tillhört Immanuel under ungdomen, tagit en paus och sedan funnit sin 
väg tillbaka. 

- [för mer än 50 år sedan] sökte jag en tjänst här i församlingen och på det sättet kom jag hit. 
Jag jobbade här i två år, sen gifte jag mig 1976 och då gick jag med i en annan kyrka. Efter 
ett tag blev det en konflikt i den kyrkan och då sökte jag mig hit igen. Jag kände många som 
gick här i Immanuelskyrkan. 
  

- Första kontakten för mig med Immanuelskyrkan var tillbaka till åren när jag gick i gymnasiet. 
Jag började jobba /i närheten och Immanuelskyrkan var känd där/. Jag har gått och kommit, 
det har varit enkelt att smita in hit på söndagarna..  

MEDFÖLJARE 

Vissa medlemmar har funnit Immanuelskyrkan genom att de slagit följe med vänner eller 
bekanta till gudstjänsten.  

- Jag har en bakgrund i frikyrkan och anledningen till att jag valde Immanuel var en 
internationell kollega. Hon letade efter en kyrka så jag följde med henne hit. Jag 
började gå här och så småningom bytte jag från min gamla kyrka till Immanuel. Det 
var givande att gå här, jag tyckte mycket om det. 

- Jag kyrksurfade lite, och hälsade på Immanuel ett par gånger för att vi spelade musik 
här. Jag studerade musik och bibel. Folk som gick andra året tog med oss dit.  

- Jag kom in i Immanuelskyrkan efter att bestämt mig att aldrig vara med i en kyrka 
mer. Jag är uppvuxen i en frikyrka och har jobbat en del i svenska kyrkan, men ganska 
okyrkligt. När vi flyttade till Stockholm för ungefär 20 år sedan så hade vi vänner i 
Immanuel. Därför gick vi hit med våra barn. 

- Mina barn kom med till kyrkan via sina vänner. Sedan kom vi hit. 

HEMKOMNA 

För några medlemmar har resan till Immanuelskyrkan inte varit en slump eller tillfällighet, 
utan mer en känsla av att ha hittat hem.   

- Jag kom till Sverige i början av 2000-talet. Sverige var mitt öde. Det var viktigt för 
mig att hitta en kyrka, att lära känna människor och ha kontakt med sådana som delar 
samma värderingar. Immanuelskyrkan var systerkyrka till”Missionsförbundet”, där 
jag hade mitt hem. Det var naturligt för mig att komma hit. Varför valde jag den 
internationella gemenskapen ... När jag kom till Sverige kunde jag inte ett ord 
svenska. När du genomlider dina nätter och mörka stunder måste du dela med dig av 
dina stjärnor. Vi hittade stjärnorna här i Immanuelskyrkan. De som log mot mig kom 
från den här kyrkan. Jag är verkligen tacksam för dessa människor. 
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SAMTIDA ERFARENHETER  
“IMMANUELSKYRKAN” - olika betydelser 

I sin församlingsordning har medlemmarna gemensamt formulerat sin församlingssyn:  

Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som blivit lemmar i Kristi kropp genom tro. 
Församlingen är kallad att vara Kristi synliga kropp. Bara Gud vet vilka som i sanning tillhör Guds 
folk. 

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan och delar den kyrko- och församlingssyn och som 
Teologisk grund och Stadgar för Equmeniakyrkan ger uttryck för. 

/.../ 
Församlingen som livsgemenskap uttrycks med olika bibliska bilder:•grenar, som hör ihop 

med och hämtar sin kraft från vinstocken (1)•lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet 
för kyrkan (2)•levande stenar i ett husbygge, där Kristus är hörnstenen och apostlarna och profeterna 
grunden (3)•ett Guds eget folk, som äger medborgarskap och har sitt hem hos Gud (4)•likt en familj 
där Gud är Fadern och lärjungarna Guds barn (5)•de som hör till Vägen. (6) 

Församlingen blir synlig när människor samlas till gudstjänst kring Guds ord och 
sakramenten i trohet mot den apostoliska tron. Denna gemenskap är till för hela Guds värld. 

Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet 
och vill därför göra mångfalden tydlig: människor i alla åldrar från olika länder med olika språk, alla 
med olika gåvor. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och 
självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, 
kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar. Centrum 
och kraftkälla Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum. Den lever 
och verkar av Guds ord, sakramenten samt gemenskapen kring Kristus, både som samlad och som 
utsänd i världen. Den samlade församlingen hämtar sin kraft i gudstjänsten: lovsång till Guds ära, 
bön, bekännelse, upprättelse, Guds ords predikan, dop och nattvard samt förbön för andra. Mötet med 
den Helige och gemenskapen med Guds folk sänder församlingen till vardagens gudstjänst med ord 
och handling bland medmänniskorna.  

Uppgift: Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission, vittnesbörd, 
tjänst och gemenskap, uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där 
den verkar. Församlingen lever i denna mission genom:•evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus 
Kristus till alla människor, •diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar, •gemenskap, att resa 
tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid. 

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda 
livssituationer. Församlingen sänds till hela skapelsen. I möten med andra kyrkor, med samhälle och 
kultur, berikas den egna förståelsen av evangeliets rikedom och mångfald. Då vidgas tro och ansvar. 
Församlingen vill arbeta för enhet med andra kristna på samma ort genom gemenskap i gudstjänstliv, 
nattvard, evangelisation och diakoni. Församlingen har del i Equmeniakyrkans mission över alla 
gränser.  

Därför vill församlingen visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap 
med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk; leva i 
vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, 
uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och 
förvalta Guds skapelse; gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i 
omgivningen och i hela Guds värld. 

I ljuset av församlingsordningen är det intressant men ingen överraskning att just mångfalden  
också är den karaktär på församlingen som oftast åberopas i våra intervjuer. Immanuelskyrkan 
utmärks av en mångfald medlemmar i alla åldrar, bakgrunder och språkkunskaper. Under 
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varje söndag samlas besökare för att fira gudstjänst i olika gemenskaper, som främst skiljer 
sig i språk men även i fromhetstradition och tilltal.  

En trappa ner samlas den internationella gudstjänstgruppen, och på markplan samlas två 
svensktalande gudstjänstgrupper klockan 11 respektive klockan 16. Klockan 11 firar även den 
koreanska delen och det relativt nystartade portugisiska gudstjänstprojektet gudstjänst. En 
medlem har under fokussamtal beskrivit Immanuelskyrkan som en stor gemenskap indelat i 
mindre gemenskaper. Ett gemensamt varuhus; en gemensam logga men var och en har sin 
lilla butik. Trots den mångfald som Immanuelskyrkan utgör genom sina olika 
gudstjänstgrupper finns ändå en känsla av samhörighet under ett gemensamt tak. Mestadels 
ser medlemmar positivt på att församlingen är uppdelad i språkgrupper och gudstjänstgrupper 
utifrån olika behov. Många uttrycker en önskan om fler möten mellan språkgrupperna, att få 
integrera och bygga relationer med andra utanför sin gudstjänstgemenskap. Några berättar om 
att de hittar gemenskaper genom möten och aktiviteter utanför själva gudstjänstgemenskapen.  

Gudstjänstgrupperna präglas av olika former av gudstjänst. Medlemmar från den 
internationella församlingsdelen beskriver gudstjänstgruppen som fyllda med liv, rörelse och 
möten mellan kulturer, generationer och traditioner. Den svenska gudstjänsten klockan 11 
beskrivs som mer traditionell. Oron över att det kan vara glest i bänkarna med en 
iögonenfallande frånvaro av unga vuxna, barn och ungdomar kastar en slagskugga som 
utmanar framtidstron.  

EN ENDA FÖRSAMLING 

- Jag tror att vi har flera strömningar av kristendom inom Immanuelskyrkan. Jag upplever det 
som att vi existerar tillsammans. Jag tror inte att det finns några spänningar mellan våra 
skillnader. (IKS) 

- Det känns som att jag kan gå till vilken pastor som helst. Jag ser dem som resurser, oberoende 
av vilken grupp de tillhör. Det är viktigt. Vi är en församling, en familj. Vi är inte fyra familjer. 
Det är en mycket stark känsla som jag känner är värd att strida för. För jag tror att många 
människor inte ser det på det sättet. (IKS) 

- Jag tycker om de gemensamma gudstjänsterna. När vi kommer till himlen kommer vi alla att 
vara tillsammans så det är lika bra att vi vänjer oss. Jag tror att de gemensamma 
gudstjänsterna är mycket viktiga. Vi måste umgås med varandra... det är meningen att vi ska 
göra det. Vi behöver uppmuntra det, vi är en församling, vi är en familj. Kristna är inte det 
eller det eller det. Det är inte hur vi definierar det, det är hur Gud definierar det. Vi är alla 
Guds barn. Vi är hans familj, det är en familj. Jag tycker det finns möjlighet att känna det i de 
gemensamma gudstjänsterna. Det är inte lätt och jag tycker inte alltid om det – men det 
betyder inte att vi inte ska fortsätta och hålla fast vid det. (IKS) 

- Huvudsaken är att du är här för Kristus. Vi ska inte döma varandra. I en del kyrkor säger de 
nej innan du har möjlighet att visa vem du är. Man måste prata svenska och uppföra sig som 
en svensk. Det är som om de säger ”du måste tvinga dig in i våra traditioner innan vi kan 
acceptera dig.” Det är känslan man får i vissa kyrkor. Det blir som en klubb, man kan inte 
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komma in och ut. Här finns det en massa människor och alla möjliga trosuppfattningar inom 
kristendomen. Jag vet till och med en ateist som kommer till kyrkan.(IMM) 

- Den internationella gemenskapen kan lätt bli en bubbla, en internationell bubbla, som den 
svenska. Det är verkligen viktigt att se något annat ibland. (IMM) 

- Min upplevelse om Immanuel är att vi är ett, och jag uppskattar dom gemensamma 
gudstjänsterna enormt och tänker ibland varför inte mer. Samtidigt ser jag hur de 
gemensamma gudstjänsterna ser ut, och vi är väldigt få svenskspråkiga. De är viktiga att ha 
för att visa att vi hör ihop, men kanske inte varenda söndag. Det handlar om att hitta saker 
som vi kan vilja göra tillsammans. Att det inte är begränsat i språkgemenskapen (SKU) 

MIN GUDSTJÄNSTGRUPP 

- Jag går i den internationella delen. Det hade varit kul att lära känna ungdomarna från de andra 
delarna. Jag har bara träffat dom svenska typ en gång, på en fredag. De hade kanske kunnat 
slagit ihop alla ungdomarna här. Då tror jag att ungdomarna får mer intresse att hänga i kyrkan 
och får mer gemenskap med varandra om man går ihop. (IKU) 

- Människor beter sig olika under den internationella gudstjänsten. En del vill sitta och andra vill 
stå. Känslan av frihet är viktig. Jag vill till exempel alltid sträcka upp mina händer men jag 
känner mig inte begränsad eller att folk tittar på mig. Jag har den friheten. Ingen sa att jag inte 
skulle göra det. Kom som du är, alla är välkomna. (IKS) 

- Om det fanns regler skulle jag inte vara välkommen. En viktig sak är att vi alla är syndare och 
frälsta av nåd. Det har praktiska konsekvenser. Vi har ingen rätt att döma någon annan och det de 
gör. (IKS) 

- Jag tror att det svenska ”lagom” gäller den svenska gudstjänsten. Det passar inte för mig. Det är 
för tyst. Jag vill kunna sjunga och ropa ”pris ske Gud”. Jag skulle inte känna mig  fri att göra det 
i den svenska gudstjänsten. (IKS) 

- Det kändes som om man var i FN på söndagsförmiddagarna i den internationella gudstjänsten, 
familjer från hela världen. (IMM) 

- Det fyller ett tomrum att få fira gudstjänst i vår språkgrupp – det är svårare att uttala sig om 
värdet med den flerspråkiga gemenskapen. (KSM) 

- Det är inte så unikt med en flerspråkig gemenskap – så är det ju på jobbet också (KSM) 

- Det finns människor från alla samhällsskikt och det betonar för mig vad kristendom handlar om. 
Mänsklighet och mångfald, och man ser detta i den internationella gruppen. Alla slags 
bakgrunder, alla kulturer. Jag träffade en person från övervåningen som sa att hon älskade att 
resa, att möta människor med olika bakgrund och kulturer... och jag tänkte, du skulle komma ner 
nån gång ibland. (IMM) 

- Det spelar ingen roll vilken bakgrund, ras, färg, sexualitet eller tro du har så länge som du är här 
för Kristus. Ingen ska döma den andre. (IMM) 

- Ett brett spektrum… det är inte bara kulturell bakgrund utan också kyrkobakgrund, traditioner, 
olika slags familjer. Man märker det i musiken. Alla kan delta. Vi ska inte ha ”en stil”, för våra 
medlemmar är så olika. Det är det som är karaktären av den internationella gemenskapen. Det är 
spännande för det är aldrig detsamma. Jag skulle inte få den mångfalden i andra kyrkor. (IMM) 
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- Fördelarna med en församling är att man ses över generationsgränserna på ett mer naturligt sätt. 
Man umgås nog inte på samma sätt på så många andra ställen. Samtidigt saknar jag barn och 
ungdomar i gudstjänsten klockan 11 på söndagar, det är en stor sorg. Vad finns det för möjlighet 
att mötas över generationsgränserna i Immanuelskyrkan? Det känns som det har plockats bort. 
(SKS) 

- Gudstjänsten klockan 16 skiljer sig från gudstjänsten klockan 11, framförallt i tilltal. Det är en 
annan gudstjänstform, en annan gudstjänstordning. (SMU) 

- Gudstjänsten klockan 16 är inte bara en gudstjänst utan också gemenskapen 153. Vi är ett ganska 
stort gäng människor som lärt känna varandra, och som lever ihop utanför gudstjänsten i 
hemgrupper, i bokcirklar och andra arrangemang. 153 är ett bredare begrepp än just 16-
gudstjänsten. (SMU) 

- Det som förmedlas på 153 (16-gudstjänsten), både genom ord och predikan men också i kulturen, 
är att det är okej att krisa och att vara trasig. I det här forumet så kan man få växa igenom det. 
Det var avgörande för att jag skulle stanna. Här behöver jag inte vara färdig på en gång. (SKU) 

- Jag har känt starkt när jag bott utomlands att 153 har varit mitt andliga hem. Det har känts lite 
lustigt, för ingen här visste om vem jag var på den tiden men jag upplevde 153 som ett andligt hem 
som betytt mycket för mig. (SKU) 

- Vi hade inte haft konfirmation eller tonårsarbete utan 153, vilket nämns sällan. 153 är den grupp 
som tagit fullt ansvar för vårt ungdomsarbete i den svenska delen. (SKU) 

- Ifall 153 inte hade funnits så hade jag inte stannat i Immanuelskyrkan. Man är 153 i första hand 
och så är man Immanuelskyrkan som en konsekvens av det. (SMU) 

- 153-gemenskapen är inte riktigt en församlingsgrupp än, då vi inte har sagt ett ägandeskap om 
vad vi vill göra som grupp. Jag tänker att det skulle vara häftigt om vi gjorde det. Vi har inte 
flyttat hemifrån än. Vi har tak över huvudet och någon som tar hand om oss. (SKU) 

HUSET 

Immanuelskyrkan är byggd på en central plats i Stockholm. Den förfogar över ett stort antal 
lokaler alltifrån gudstjänstrum över bollhall, snickarverkstad och vävstuga till små 
samtalsrum. Bara några uppmärksammar byggnadens form och funktion.  

- Vi har ett problem att det kan bli för mycket folk en trappa ned. Det problemet har de inte där 
uppe. Jag tror det är något vi behöver fundera på, att ändra på schemat om Immanuel ska bli mer 
enat. Nu har vi ”däruppe” och ”därnere” och vi behöver bryta upp detta. Vi kan ha alla 
gudstjänster däruppe, men vid olika tidpunkter. Fika kan vara därnere efteråt. (IMM) 

- Vi behöver bli mer inkluderade, svenskarna måste öppna upp för oss. En gång när jag kom in och 
min man fortfarande var kvar i bilen hängde jag min kappa däruppe eftersom det inte fanns plats 
därnere. Då var det en kvinna som sa ”aha, ska dom hänga kappan här också?”Jag sa att jag har 
rätt att göra det, jag är medlem i den här kyrkan. Då bad de om ursäkt. Vi behöver mer 
integration, att vi lär oss av dem och de lär sig av oss. (IKM) 
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- Jag tror på riktigt att vårat hus jobbar emot oss. Det är väldigt lätt att bli osynlig i vårat hus. Till 
exempel om det är så att man går ut och in i kyrkan från Birger Jarlsgatan, eller om man har 
tonårsverksamheten en trappa ner. Verksamheterna blir ju väldigt osynliga grupperna emellan. 
Man blir osynlig. Vi skulle ha haft en lokal där det bara fanns en in- och utgång, där alla 
samlades på bottenplan. Där man fikade tillsammans på samma plats. Att man tvingas att mötas, 
men att man gick sen in på sina rum. Att mötas på gemensam yta, och att de som arbetar inte finns 
på ett plan där ingen kan ta sig in i. (SMU) 

- Kyrkan är låst. Man kommer inte in, möjligen till kyrktorget. Nu är det inte ett lika tryggt rum 
längre. Mycket folk rör sig där nu och alla är inte lätta att ha att göra med. Litet läskigt från 
säkerhetssynpunkt (SMP) 

VARDAGSGEMENSKAP 

Inom församlingen 
- Jag önskar att situationen mellan språkgrupperna var mer flytande, det skulle jag tycka om. Jag 

tror vi måste försöka främja det. Det är ok att bli engagerad. Jag tror att man leder genom sitt sätt 
att vara. (IKS) 

- Vi har startat kristna bibelstudiegrupper för att inte bara träffas i kyrkan utan också diskutera 
kristendom utanför kyrkan. Det är ett lokalt initiativ men med stöd av kyrkan. Det är en blandning 
det vi gör under dessa möten. Vi spelar musik och har ett studiematerial. Det passar oss eftersom 
alla i vår grupp har barn. Vi är nu sex familjer. Träffarna ersätter inte våra internationella 
söndagsmöten, men de är verkligen viktiga för oss. (IMM) 

- Jag skulle önska att alla medlemmar hade en app så att vi kunde hitta varandra, hitta den 
närmaste bibelgruppen. Kanske bor man granne utan att veta om det. Vi bodde granne med en 
familj från församlingen i sex månader utan att veta det. (IMM) 

- Det är en ständig utmaning att mina barn bara träffar kristna människor här en gång i veckan. Så 
naturligtvis har de utvecklat relationer på andra håll. Det är en utmaning att bygga gemenskap 
och relationer med människor som man inte träffar så ofta. (IMM) 

- Jag har ett element i min lägenhet, ett gammalt element. Jag visste inte hur jag skulle sätta på det. 
Man måste ha en speciell nyckel, som jag inte kände till. Sen kom en gammal missionär hem till 
mig och tyckte det var kallt. Jag trodde att det skulle vara så i Sverige på vintern. Han tog sin bil, 
hämtade den speciella nyckeln och kom tillbaka. Nu vet jag hur det fungerar. Men sådana saker 
lär man sig inte i skolan. Det lär vi oss genom att vara med andra och prata med dem. Den sidan 
av Immanuelskyrkan är något vi borde tänka på. Det är inte tillräckligt att träffas en gång i 
månaden på gudstjänst. (IMM) 

- Det sociala samspelet skiljer sig mellan svenska familjer och familjer från andra kulturer. I 
Sverige är vi mer för oss själva. Det är helt olika i andra kulturer, där är det mer naturligt att vara 
tillsammans. Det kan vara något som de svenska grupperna kan lära sig av andra också. (IMM) 

- Även om man hittat en gemenskap så är den ganska fastlåst i grupper. Jag vet inte om man ger sig 
ut bland de andra grupperna heller. Ibland önskar jag att det oftare blir en blandning, såsom vi 
som sitter här. Det ger mer att någon gång skapa nya relationer än att bara träffa dom som man 
känner från förr som man också träffar utanför kyrkogemenskapen. Det kan berika ens eget liv. 
(SKS) 

- Ganska snabbt, andra gången jag besökte Immanuel, så blev jag inbjuden till en hemgrupp. Den 
blev oerhörd viktig för mig när jag inte kände någon och var väldigt ny i staden med många 
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människor där jag inte hade ett sammanhang. Tack vare hemgruppen och gemenskapen där så 
blev jag kvar och kom allt mer och mer att gilla gudstjänsten och allt som fanns i 
Immanuelskyrkan. (SMU) 

- För mig är nog gudstjänstens intellektuella utmaning inte det som motiverar mig att gå på 
gudstjänsten, utan gudstjänst är att möta varandra i en gudstjänstgemenskap och möta Gud i den 
gemenskapen. Det är gudstjänstgemenskapen som är den gemenskap som jag identifierar mig med 
i Immanuelskyrkan. (SKM) 

- Jag tycker om de gemensamma gudstjänsterna. När vi kommer till himlen kommer vi alla att vara 
tillsammans så det är lika bra att vi vänjer oss. Det är konstigt men jag tror att de gemensamma 
gudstjänsterna är mycket viktiga. Jag tror att de öppnar människor. Vi måste umgås med 
varandra, det är meningen att vi ska göra det. Jag skulle faktiskt gilla om vi hade del ett och del 
två i gudstjänsten. I del ett skulle vi alla vara tillsammans och i del två skulle vi dela upp oss. Sen 
kunde predikan äga rum, men jag tror att en gemensam början skulle vara bra. Vi behöver 
uppmuntra det, vi är en församling och en familj. Kristna är inte det eller det eller det. Det är inte 
hur vi definierar det, det är hur Gud definierar det. Vi är alla Guds barn. Vi är hans familj, det är 
en familj. Jag tycker det finns möjlighet att känna det i de gemensamma gudstjänsterna. Det är 
inte lätt och jag tycker inte alltid om det – men det betyder inte att vi inte ska fortsätta och hålla 
fast vid det. (IKS) 

- De gemensamma gudstjänsterna är ibland litet för oroliga och stökiga för att vi ska kunna 
koncentrera sig på Guds ord (KSK) 

“Ute” i samhället 

• Många kristna träffar bara andra kristna när de kommer till kyrkan. De kanske träffar andra 
kristna med de vet inte om det för man pratar i allmänhet inte om tro. Jag tycker det är viktigt 
att få mod att prata om vad det är att vara kristen ute i samhället. Likaså bibelstudier, och att 
växa upp med kristna vänner som har barn i samma ålder. Jag tror det är mycket viktigt. (IKS) 

FAMILJETRADITION 

- För mig har det blivit en vana, för våra föräldrar har tagit oss hit. (IKU) 

- Det har alltid funnits något för barnen här, och det fanns inte i andra kyrkor. Mina barn trivdes 
här, de vägrade att gå till en annan kyrka trots att den ligger närmare där vi bor. (IKS) 

- Det har aldrig funnits någon tveksamhet om att jag skulle finnas kvar i församlingen. Inte minst 
när barnen var små, att det fanns barnverksamhet och barnkör. Det var ju väldigt viktigt, ett slags 
familjeprojekt kan man säga. (SKS) 

- Under hur många år som helst så sa man att “153-gemenskapen tar alla våra ungdomar”. Men 
jag hade varit med i församlingen innan 153 kom, och dom åren fanns det inte heller några unga 
människor i klockan 11-gudstjänsten i den svenska delen. Vi kollade då vilka ungdomar som 
kommer till 153. Det visade sig att inga av dom är församlingsbarn. Det är bara människor som 
kommit utifrån och in i församlingen. Det handlar om nya människor till Immanuel, ofta 
nyinflyttade. (SKU) 

- När beslutet togs att vi skulle flytta den svenska ungdomsverksamheten från klockan 11 till 
klockan 16 så var det ett stort beslut, det var genomtänkt och väldigt förankrat. Vi hade svenska 
verksamhetsrådet som sa att detta skulle vi göra. Personalen som sa att vi ska göra det, och 
Equmeniaföreningen. Alla ledargrupper. Jag tror att alla var på något sätt inställda på att det här 
kommer ta tid, innan vi skulle se resultat. Sedan, efter knappt ett år, nämndes det på ett 
församlingsmöte att de ska flytta tillbaka söndagsskolan till klockan 11. När såna saker händer, då 
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kände jag att det känns rätt tungt. Det blir tungt att på något sätt vara med och jobba med detta 
när man på något sätt vet att ifall vi gör någonting så är det på något sätt villkorat. Vi vet inte ifall 
det vi på något sätt bygger här får vara kvar. (SMU) 

- Jag har två pojkar födda på 70-talet och de var i Immanuelskyrkan. De hade vänner här så det 
blev naturligt att inte flytta dem till en annan kyrka. Allt sedan dess har vi varit här. När jag är i 
Sverige går jag till den här kyrkan. Det är ett familjebaserat beslut.(IKS) 

EN FÖRLORAD MEN EFTERLÄNGTAD GEMENSKAP 

SMP-gruppen beskriver en varm grundkänsla för församlingen som ännu finns kvar efter den 
intensiva barn- och ungdomstiden, bekräftades med tidigt medlemskap någon gång under det 
tidiga 2000-talet. Flera av deltagarna har också varit anställda under längre eller kortare tid.  
Det är ett engagemang som inte längre bekräftas i någon regelbunden gudstjänstgemenskap. 
Det tidigare så djupa och helhjärtade engagemanget har inte utvecklats till något vuxen- eller 
familjeprojekt med samma kvaliteter:  

- Läger, tonårshäng på fredagar, ett forum för livsfrågor som inte hinns med i skolan 
(SMP) 

DEMOKRATISK FÖRENING 

Församlingen är i en mening ett uttryck för en klassisk svensk modell för organisering kring 
en idé eller ett intresse. Många betonar hur danande de demokratiska formerna har varit. I 
samtal med medlemmar som går i annan gudstjänst än den svensktalande gudstjänsten 
klockan 11 dryftas svårigheter kring förståelse och implementering av den svenska 
föreningsmodellen, som sägs försvåra förmågan och förståelsen hur man kan påverka den 
beslutande processen i Immanuelskyrkan. Somliga medlemmar kommer från olika 
bakgrunder där den svenska föreningsmodellen inte funnits och är därför ibland 
svårförståelig. Andra önskar en ny form av föreningskultur, då det finns svårigheter att få 
människor att engagera sig i den klassiska svenska föreningsmodellen. Samtidigt finns en 
spänning mellan det formella och det reella inflytandet. 

- Jag känner inte att medlemskapet ger oss lika stor tillgång till makten, inte ännu. Vi är på väg, 
men har inte kommit dit än. Vi måste jobba på det, så att människor får en känsla av tillhörighet. 
Om man vill tillhöra den här kyrkan behöver man få göra sin röst hörd också. Jag vill inte vara i 
underläge. (IKM) 

- Om jag ser något som inte fungerar skulle jag ta upp det med min pastor eller med ledarna i 
kyrkan. Jag anser att man måste lita på ledarna. De har vissa egenskaper. Jag ser inte den 
tillgången till makten. (IMM) 

- I Internationella gruppen finns det i många fall inte så stor förståelse eller erfarenhet av den 
svenska ”föreningsmodellen”. Om man växer upp i frikyrkan i Sverige, växer man upp med denna 
föreningsmodell. Man kan vara intresserad av den eller inte, men man känner till modellen. Om 
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man vill delta är det där man gör sin röst hörd. Det är svårt för inte alla har det med sig, som vi. 
Många medlemmar har stor respekt för pastorn, man tilltalar honom inte ens med namn. Det är 
bara en annorlunda modell. Därför är det en utmaning. Jag tror du sa att människor borde få en 
möjlighet att engagera sig, att ställa upp som frivillig. Det är på det sättet man kan engagera den 
här gruppen. ”Föreningsmodellen” är svår att förstå för den internationella gruppen. (IMM) 

- Jag förstod efter ett tag att om man vill få något gjort måste man göra det på ett speciellt sätt, 
även om det tar längre tid och är mer komplicerat. Man måste lägga fram en motion för att folk 
ska göra något i det här landet. Den internationella gruppen förstår antagligen inte den 
processen. Här gör ingen något om det inte ingår i deras arbete, men i andra kulturer gör man det 
ändå. (IMM) 

- Vi kämpar för att bli hörda. För att bli hörda behöver vi acceptans och tillit. Vi behöver ha det för 
varandra. Det handlar om förtroende mellan medlemmar. Vi har resurser som håller på att dö här 
utan att någon drar fördel av dem. Vi använder dem inte till att bygga församlingen. Ibland får 
man kulturkrock. Jag visste inte hur något fungerade när jag kom till Sverige. Nyckeln är att 
upptäcka de andra. Vi har så många resurser och rikedom hos människor som vi fortfarande inte 
har utforskat. (IMS) 

- Min syn är att den svensktalande delen är de som är föreningsägarna, som är med i 
församlingsmöten och som förstår vad det innebär att vara en föreningspräglad församling. 
(SMM) 

- Det är en stor utmaning tror jag, att få gudstjänsten att hitta en större bredd av deltagande i 
åldrarna. Jag tänker hur det gemensamma ansvarstagandet ser ut, någon form utav 
församlingsskola som förklarar föreningsteknik för de som inte är uppvuxna med detta. Vi har så 
mycket ideella föreningar och föreningsliv i Sverige. Vi uppmuntrar till den och breddar 
demokratin om vi lär andra också. Vi ger möjlighet för fler att lära sig att förstå, om det nu är den 
formen vi ska ha. Folkbildning och möten mellan studieförbunden, tänker jag på som ett exempel. 
Våran egen insats i att vara folkbildande. Vi måste erbjuda en form som känns inbjudande med 
låg tröskel. (SMM) 

- Det är alltid den svensktalande gudstjänsten klockan 11-kontexten som kommer först, som man 
utgår ifrån. Ibland blir man så förvånad över att den strukturella organisationsdelen är förvånad 
över att det är ett problem med det, i att folk inte vill engagera sig i den klassiska svenska 
föreningsmodellen. Man har alltid levt med kulturkrockar med den internationella och den 
koreanska delen. Om det är någon som borde förstå det här att engagemanget minskar i den 
änden, så borde det vara Immanuelskyrkan som har mött den utmaningen hur länge som helst. I 
mötet med de internationella grupperna, där föreningskulturen inte har funnits. Jag kan inte förstå 
hur vi inte har lyckats överbrygga det och hittat den nya formen av föreningskultur.  Jag tror att 
koreanska, internationella och 153-gemenskapen har en utmaning i att ta steg in i dom 
sammanhangen. Man måste ju inte, men det är ett mandat man ger personer och det är ju saker 
som behöver hanteras. (SKU) 

- Hade jag en idé så trodde jag att den också kunde genomföras – det är demokrati. Om vi 
bestämde oss som grupp eller några personer att gå på församlingsmöte och föreslå inköp av 
lägenhet för vissa behov, så skulle vi kunna få igenom det. (SMP) 

- En snårig ansvarsfördelning med många matriser som inte klarlägger ansvarsförhållandena 
mellan styrelse, verksamhetsråd etc. Mycket av tiden går åt till att komma fram till vad man ska 
syssla med. Det är en väldigt tungrodd organisation. (SMP) 

- Vad gör vi om de riktlinjer och policies som vi fastställt på demokratisk väg inte tränger ned och 
verkställs av de anställda? Om vi då bjuds in en lördag förmiddag för att återigen framföra våra 
åsikter..? (SMP) 
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- Vi får passa oss för att hyckla, så att den som jobbar demokratiskt upplever att hen blir överkörd 
av den som i stället lobbar och får sin vilja igenom på det sättet. Jag trodde på de formella 
möjligheterna att påverka den äldre generationen. Jag har själv upplevt att det i vissa lägen hade 
varit smartare att bara mobilisera bland de yngre generationerna men då hade vi frångått idén om 
hela livets kyrka osv. Men föreningsdemokratin gick inte. Och nu är det inte lustfyllt att åka in en 
lördag förmiddag för att prata om framtiden när vi försökt så många gånger att påverka. Det 
saknas lyhördhet och personliga kontakter. (SMP) 

- Jag har suttit i en hel del ”goda samtal” över mat och mysigt fika och tröttnat på att de aldrig 
kommit vidare (SMP) 

-

ETT HJÄRTA 
- Det finns ett hjärta i Immanuel. I förra veckan passerade jag kyrkan. Jag kände något, 
skymtade några anställda och några gamla medlemmar. Det känns gott. För mig är det 
väldigt positivt. Jag blir glad när jag går dit. (SMP) 

MEDLEMMARNAS SJÄLVUPPFATTNINGAR 

I församlingsordningen framgår kriterierna för att beviljas medlemskap och vad som utmärker 
en medlem i Immanuelskyrkan: 

Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens gärningar 
bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och 
delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud uppenbarar sig bland 
människor.  

Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan till det nya 
livets gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. 
Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, 
och inte av sina gränser. 

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och 
Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt vägen in i 
församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. Den personliga bekännelsen 
till Kristus är människans svar på Guds inbjudan. Medlemskapet är ett uttryck för viljan att 
tillhöra Jesus Kristus och dela ansvaret i församlingen. 

Under samtalen med medlemmarna har en allt tydligare bild vuxit fram i hur man ser på sitt 
medlemskap. Inom den vida ram som församlingsordningen skapar finns det flera olika sätt 
att presentera sitt medlemskap på. Somliga lägger tonvikten på pliktkänslan att vara med och 
höra till en gemenskap av Kristi lärjungar, utan någon förväntan om belöning. Somliga 
betonar mer sitt eget behov av att få någon behållning. Det kan handla om behovet av höra en 
innehållsrik och givande predikan eller proffsig musik, men också vikten av att se en livfull 
församling med många barnfamiljer. Vi ska återkomma till denna spännvidd i slutkapitlet. 
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GIVANDET SOM MENINGSSKAPANDE 
I den internationella gudstjänstgemenskapen refereras ofta till hur viktigt det är vara med och 
bidra till gemenskapen.  

- Jag gillar att pastor Cho medverkar mer och mer i de gemensamma gudstjänsterna. Jag litar 
på att det han säger är rätt, trots att jag inte förstår koreanska. (IKS) 

- Jag är inte här för att jag ska må bra, jag är här för att uppmuntra och så kommer jag få 
mycket uppmuntran tillbaka. Jag är inte här för att känna mig bra, det är inte målet. Det som 
Gud ger till mig måste användas för att bygga upp människor och den här platsen. Om alla 
tänker så, så blir det en mycket bättre plats för då vill alla ge sin del och då ger man till 
varandra. Man ger till varandra oberoende av hur situationen ser ut. Jag ser det inte som ett 
utbyte, för då skulle jag ge för att få. Jag ger för att ge församlingen, församlingen ger till 
individen, och individen ger till Jesus och församlingen. (IMU) 

- Jag får mycket i utbyte av medlemsskapet. Man tjänar inte för att få en belöning, det är något 
som händer för att man tjänar. (IKS) 

- För mig är det lite främmande att tänka att mina framtida barn och barnbarn behöver vara 
här. Det kan man väl inte bestämma heller, tänker jag. Men man pratar ju så, både i svenska 
och internationella, “hur ska vi få mer barn intresserade av det här”. Det kanske är olika sätt 
att närma sig tro. Jag tror inte att det kommer ur en sån baktanke, jag tänker ju att man vill ha 
en kyrka som vill möta människor. Sen om det är “våra barn” eller någon annans spelar väl 
mindre roll. (SKU) 

ENGAGEMANGET SOM MENINGSSKAPANDE VS DE ANSTÄLLDA 

Församlingens ekonomiska rikedom åberopas med jämna mellanrum. För några blir det dock 
en aha-upplevelse att få vara föremål för ekonomiska prioriteringar, få bruka goda lokaler och 
ha tillgång till kvalificerad personal. Några menar att det i stället för ett entreprenöriellt 
projekt utifrån en tydlig målsättning har brett ut sig för mycket av förvaltarskap. Så många 
möjligheter tas inte till vara.  

Några berättar dock om att det inte alltid har varit så att det egna stora engagemanget i olika 
verksamheter på ett trovärdigt sätt motsvarades av de anställdas insatser: 

- Församlingen är som ett företag. Medan vi som arbetade ideellt var där en kväll i 
veckan skulle personalgruppen komma överens om vem som skulle kunna komma var 
tredje vecka. Församlingen blir som vilken arbetsplats som helst. Men varför finns vi 
till? Det skapade en viss trötthet.  

- Vi är intresserade och är beredda att engagera oss mer. Men någon av de anställda 
måste ta ansvaret och se till att vi kommer igång. 

Någon skulle också vilja höra att hen är behövd, typ det finns en idé som vi tror att du skulle 
kunna hjälpa till att realisera, t ex: 
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- Vi skulle vilja skaffa en sommargård. En anställd skulle kunna ringa och bjuda 
in oss till en arbetsgemenskap. Det vore kul. Det har i stället varit mer av 
nedmontering och att den svenska gruppen får tränga ihop sig på begränsade 
ytor. Mina levnadsvillkor omöjliggör att jag tar det hela och fulla ansvaret,. 
Men många som nu står i standby-läge skulle kunna bli glada över en förfrågan 
och engagera sig aktivt igen om någon annan drog igång någonting bra.  

MOTTAGANDET SOM MENINGSSKAPANDE 

- Teologiskt har Immanuelskyrkan aldrig varit spännande för mig. (SMM) 

- När samverkan blir att man går ihop, blir det ingen ny församling utan att man tar 
lite av varandra. Där kände jag att det blir som jag förväntat mig och jag har fått det 
bekräftat gång på gång. Nu är den här församlingen inte längre teologiskt relevant för 
mig. (SMM) 

- I gudstjänsten vill jag höra varför jag ska vara där. Det är det förkunnelsen går ut på. 
Men den känslan måste också finnas bland alla i personalen.  (SMP) 

- Jag tycker det är skönt att vara konsument och ha den friheten som vi har här. (SMM). 

- Jag har ett gudstjänstbehov, ett psalmbehov. Jag har ett stort psalmbehov, men också 
andra delar av gudstjänsten såsom gemenskapen. (SKS) 

- Predikan är viktigare och viktigare för mig, men också en större och större besvikelse. 
(SKS) 

- Jag längtar som ett barn efter att få höra en predikan som jag kan bära med mig. Det 
är inte alltid som jag tycker att jag får det. Jag blir besviken och jag blir ledsen. 
(SKS) 

- Jag tycker att det var ett fantastiskt strategiskt missgrepp man gjorde för några år 
sedan när man la barnverksamheten på annan tid än förmiddagsgudstjänsten. Vi 
tappade alla barnen och så tappade vi även alla barnfamiljerna. Det tycker jag är så 
fattigt. Att vi inte har barnfamiljer i gemenskapen.  Att man däremot har gemenskap 
mellan olika åldrar, det upplever jag vara en viktig del. Det tror jag är viktigt för 
glädjen i församlingen. Att mötas, se barnen springa. Då känns det meningsfullt att 
vara med. När man är alla språkgrupper tillsammans, det blir ett annat liv i 
gudstjänsten. Det ger kanske inte så mycket teologiskt, det gör inte att vi kommer 
närmare vår Herre, men det är ändå en glädje runt omkring att träffas så. (SMS) 

- Jag tycker att det inte bara är en fråga för församlingen, utan samhället i stort inom 
kyrkan. Jag har hört att vi är de sista entusiasterna, våran åldersgrupp, inom kyrkan. 
Samhället har förändrats så mycket, så det här med att vara med i en förening… Det 
är inte så vanligt. Man kanske sitter mer hemma. När man ser på barn som inte 
längre sitter hos varandra, utan sitter hemma framför datorn och spelar med 
kompisen som sitter hemma hos sig… Det skapar ju heller ingen fysisk gemenskap på 
det sättet, man ser aldrig varandra. (SKS) 
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- Jag tycker att vi äldre försöker behålla vårt så länge som möjligt vilket gör att de 
yngre kanske inte känner sig hemma. Jag vet inte om det är så. Dom äldre ber om 
väckelse, och när en väckelse kommer så känner de inte igen det. De vill ha kvar sin 
tradition. I religiösa termer. Ibland är jag lite rädd för det. Samtidigt vet jag inte hur 
det ska förändras för att jag fortfarande ska trivas. (SMS) 

- Det är intressant att det bara är den svenska klockan 11-gemenskapen som anser att 
det är en kris. Klockan 16-gemenskapen upplever ingen kris, och definitivt inte 
internationella och koreanska som växer ständigt med barnfamiljer. Dom här tre 
delarna har egna problem men upplever inte att det är en kris. (SMU) 

FÖRSAMLINGSSYN 

Utöver synen på sitt eget medlemskap skiljer sig medlemmarna åt i hur man förhåller sig och 
ser på församlingen i stort. Flera medlemmar, främst från den svenskspråkiga delen, finner en 
trygghet och frihet i den kravlöshet och anonymitet som församlingen erbjuder. Några 
beskriver gemenskapen i församlingen som relativt homogen, där medlemmar men även 
kyrkan i sig har en stark ekonomisk men även social status.  

Vad är det då som medlemmarna värdesätter? Det är många saker och olika saker. 

FRIHETSPROJEKTET 

UTÅT- OCH UPPÅTRIKTAD ÖPPENHET  
- Utan enhet får vi ingen välsignelse. Om vi visar enhet kommer Gud att välsigna och 

sända sin kraft. Det är vad vi behöver. Kyrkan är inte till för vår skull, vi är här för att 
visa att detta är vägen. Det är inte för medlemmarna. Vi ska se utåt, till människor 
som inte tror. Det handlar inte om det här livet, utan om livet efter detta. Det är alltför 
viktigt, vi ska inte strida. (IKS) 

- Till skillnad mot vår föräldrageneration är vi mer ifrågasättande av auktoriteter. Vi 
tror inte blint på vad pastorn påstår. Och vi får inte stryk av våra föräldrar om vi inte 
tror på vad pastorn säger. (SMP) 

KRAVLÖSHET 

- För mig är det mycket viktigt att de som predikar, predikar i enlighet med vår tro. Det betyder 
att man inte måste göra en massa för att bli en bra kristen. I en del kyrkotraditioner måste 
man göra det ena eller det andra. De lär att man måste göra vissa saker och det är emot vad 
jag står för. Det är viktigt för mig. (IKS) 

- Det var skönt att komma från en mindre församling där man tog ett stort ansvar och fick sköta 
om både städning och så vidare. Det kändes bekvämt och avspänt att bli medlem i Immanuel. 
(SMM) 

. 
- Immanuelskyrkan passade familjen och låg relativt nära. En stor församling där vi kunde 

smyga in utan att behöva känna något särskilt ansvar. (SMM) 

- Varför det just blev Immanuel var för att vi bodde några kvarter härifrån och det var 
praktiskt, men också storleken på församlingen som överlever utan eldsjälar som sköter 
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gudstjänstledning.  Det är också skönt med Immanuelskyrkan att den inte faller om vi inte 
kommer hit. Jag har bott utomlands en stor del av mitt yrkesverksamma liv, och då har 
Immanuelskyrkan också varit det ställe man kan komma till vartannat år. Den finns kvar ändå. 
(SMM) 

- Här kan man vara konsument, man kan närvara när man vill. Ett aktivt medlemskap krävs 
inte, och det har båda synvinklarna. Det är svårt att samla människor. I den svenska delen är 
det låga besöksantal ganska ofta. Det krävs nog att större delar av församlingen känner att 
detta är angeläget, någonting som vi ska samlas kring. Där känner jag lite oro. Vi har något 
högtidlig gudstjänst där formen räcker men är inte tillräckliga för att locka eller fängsla. 
(SMM) 

- Att det är ekonomiskt oberoende, det är ju både positivt och negativt. Det finns ju där, jag 
behöver inte göra någonting. Man känner inte att man behövs på samma sätt i församlingen. 
Man kan köpa tjänster och fixa saker. Ibland är det en förutsättning. Man behöver inte känna 
ansvaret som i en mindre församling. Men man har samtidigt ingen stor betydelse eller värde i 
församlingen. Man behövs inte på samma sätt som i mindre kyrkor. Samtidigt blir det en 
gemenskap att man går tillsammans och städar i kyrkan. Några går ner och fixar fika till 
ungdomarna, lagar mat och så vidare. (SKS) 

- Det var så skönt, att få bli sedd för den jag var och det jag hade med mig och det jag kunde. 
Det jag kan bidra med och det jag behövde stöttning i. (SKU) 

- Det är en hel del från 153 som tycker det har varit ganska skönt att ta del av en gemenskap 
där man inte behöver lägga ner all sin tid av sitt liv för att få kyrkan att fungera. Det finns en 
tacksamhet av de resurser som funnits inom Immanuel. (SKU) 

ANONYMITET 

- Man kan anonym här och ändå uppleva gudomlig närvaro. (IMM) 

- Där kan jag känna att om det skulle stå tomt så är det ingen som skulle bry sig. Det är inte 
något positivt. Folk kan försvinna under långa perioder utan att någon reagerar. En och 
annan vill säkert ha det så, vara anonym och få gå och komma utan att någon ser. Andra 
kanske mår dåligt av att inte bli sedd, att ingen bryr sig när man inte dyker upp. Man är mer 
anonym i en sådan här församling, det kanske är alldeles för många medlemmar. (SKS) 

GEMENSKAPSPROJEKTET – VARA SAKNAD OCH EFTERLÄNGTAD 

Vi har sagt det tidigare. Det är flera som återkommer till församlingen som ett familjeprojekt. 
Ett familjeprojekt med många logistiska förhinder genom boende långt från kyrkan, 
konkurrerande barnaktiviteter och pressande jobb för föräldrarna.  

Flera i SMP efterfrågar en social bekräftelse på att församlingen verkligen behöver och saknar 
de unga: 

-  Jag kan förstå det. Men jag känner faktiskt inte det när jag kommer dit. Varför saknar 
de oss egentligen? Är det för att utan oss kommer församlingen att dö ut? Jag saknar 
en nyfikenhet? Vilka är ni, vad heter ni, etcetera? Som vuxen är jag saknad men inte 
min barnfamilj.  

- Det finns inget rum för barnverksamhet. Ingen bra predikan kan kompensera att 
barnen är välkomna. Det är ett lotteri nu. Ibland kan det vara andra barnfamiljer där, 
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ibland inte. Det måste kännas bra för barnen. Barnen måste veta att det finns barn där 
som de känner.  

- Det behövs en kritisk massa. Men det behövs samtidigt en värme och kontinuitet i 
denna stora kyrka för att skapa trivsel och gemenskap.  

  

Det behövs något som drar en till församlingen. Samlingsplatser. Sportlovslägret nämns som 
ett sådant exempel. Och församlingen är sig selv nok, så det som finns inom t ex Equmenia 
betraktas inte naturligt som en möjlighet för deltagarna i församlingens verksamheter. 

KVALITETSPROJEKTET 

- Kyrkan som är lite för beroende av sin egen framgång och sin egen sociala status och 
position. Det speglas i gudstjänsten också. Inte så att jag vill ha mycket lek och medverkan, 
men lite mindre högtidlighet. Jag uppskattar den också, men om den skulle vidga något 
intresse hos andra så borde den vara lite mer öppnare i sin karaktär och tillåta mer 
medverkan av det som inte är så musikaliskt till exempel. Det ska vara stora krav, de som 
driver det ska göra det med hög ambition och hög kompetens på den musikaliska delen. Där 
känner jag mig lite främmande. Jag sjunger ju i kören och jag står där med kåpan på, fast jag 
inte trivs med den. (SMM) 

- Min man kände sig aldrig hemma här, han kände av att besökarna är lite överklass. Att vara 
en lyckad människa med alla lyckade attribut, man kan känna att man inte räcker till. (SKS) 

- Vi berömmer nog ofta oss för att vara en öppen gemenskap, men vi är väldigt lika varandra. 
(SKS) 

FRAMTIDSUTSIKTER 

Medlemmar blickar framåt och funderar över hur en framtid inom Immanuelskyrkan kan 
komma att se ut. Vilka utmaningar finns det? Vad bör Immanuels församling bygga vidare på? 
Här spårar vi ett samband mellan medlems- och församlingssyn å ena sidan och visionen för 
församlingen å andra sidan. Såväl innehållet i ett framtida församlingsliv som vägen dit blir 
beroende av hur personen principiellt och teologiskt ser på medlemskap och församling 
liksom hur hen bedömer församlingens samtid. Generellt uppfattas vad som kallas 
ungdomarnas frånvaro den största utmaningen i alla språkgrupper. 

EN LÖST SAMMANFOGAD HELHET 
I samtal med medlemmar ur de olika språk- och gudstjänstgemenskaperna lyfts behovet och 
önskan av att få behålla sin form av gemenskap. Genom önskan om att skapa fler och starkare 
broar mellan gemenskaperna, så finns även ett behov av att få vara självständiga, att bli 
respekterade och erkända i sin egen form, tradition och uppgift.    

- Kanske är det så att den första generationen som har byggt Immanuel, och som 
fortfarande är kvar runt den svensktalande klockan 11-gudstjänsten, att de måste få 
en stolthet kring det de gör. Så att man hela tiden inte behöver tänka att vi vill vara 
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något annat. Det kommer in nya människor, och när man blir äldre kanske man vill 
till något annat där man slipper kletigheten som /någon/ uttryckte det. Det jag ser 
väldigt tydligt runt ”11-an”, vi har lunchkonserter och äldreboende. Deras styrka är 
deras musikgrupper, för ett förändringsarbete kan det vara en bromskloss. Man kan 
ha ett koncept för att bli den bästa seniorgemenskapen i hela Stockholm. Vi behöver 
inte ändra någonting. Det man skulle kunna addera till det är någon som går in och 
bygger smågrupper. Man möter människor som går in i en ny del i sitt liv, i pensionen. 
Man kanske går in i en existentiell del av sitt liv som är annorlunda än tidigare. Det 
hade man kunnat bygga kring 11:an. Om man satsar på seniorer som faktiskt kommer 
till 11:gudstjänsten och vill växa i sin målgrupp, så kan man möta Stockholm i det. 
(SMU) 

- Jag tänker att det viktiga för Immanuel i stort är att delarna får livskraft att växa. Det 
är väldigt lätt diffust när man pratar om Immanuelskyrkan i stort. För att 
Immanuelskyrkan i stort ska må bra så måste gemenskaperna som finns där behöva få 
förutsättningar att leva och att det ska finnas en uppmuntrande attityd från 
församlingen till att få växa en massa gemenskaper, hemgrupper och andra grupper 
såsom 153. Att Immanuel får vara en plats som uppmuntrar människor att få växa i 
sin tro och mötas och brottas med livet. Min dröm är att Immanuelskyrkan är en plats 
som ger kraft och energi till den typen av gemenskaper där kristen vardagstro frodas. 
(SMU) 

- Man skulle kunna närma sig de sakerna man brinner för, genom att jobba 
tillsammans. Vi behöver hitta ett sätt i den svenska delen att samarbeta och satsa 
tillsammans. För det finns redan frön till saker som vi vill göra, men vi samlas inte 
tillsammans kring dem. Under ett möte ville klockan 11-gudstjänsten dra igång någon 
kurs, och jag satt och tänkte kring alla olika grejer vi redan har men som vi inte 
riktigt kanske ens orkar och hinner. Jag tror inte på att starta upp fler nya 
arrangemang och kurser när vi redan har många pågående Jag upplever det då som 
en informationsfråga, att inte alla i rummet vet om att vi har såna här saker redan. 
Sen kan man givetvis starta upp mer om man brinner för det också, men utmaningen 
som står i vägen är att man hittar på nya projekt hela tiden. (SKU) 

GE DELARNA EN TYDLIG IDENTITET MED SÄRSKILDA 
UTVECKLINGSUPPDRAG 

- Vi har en tendens i frikyrkan att när en person är bra så utnyttjar man den maximalt. 
Oerhört många personer i den lilla grupp som är 153 gör väldigt många saker inom 
Immanuel. Det finns en tydlig grupp mellan 30-40 år som haft tydliga uppdrag. Skulle 
vilken annan Equmeniakyrkan som helst ha dessa så skulle dom va så glada över de 
resurserna, och vi har massa av sådana människor just nu. (SKU) 

RESPEKT FÖR OLIKHETER - ÖMSESIDIGHET  

- I ett samtal med svenska verksamhetsrådet inleddes samtalet runt vårt bord med den exakta 
frågan “var det ett misstag att vi startade 153”. Det var utifrån det som samtalet startade. Jag 
upplever någon sorts rädsla över om 153-gemenskapen får finnas kvar. Det är lite villkorat, 
men jag vet inte riktigt vad det är villkorat med. Det känns inte alltid som att vi som finns i 
gemenskapen har något att säga till om. Jag vet inte om det är sant, men för mig så finns den 
rädslan där. (SMU) 

- 153 svarar mot en grupp av behoven hos en grupp av medlemmar med ursprung utanför 
Stockholm och i viss mån med en annan teologi än den som finns hos oss som är infödda 
stockholmare. 153 är fint men fungerar inte för alla oss. (SMP) 

- Ibland får man påminna ledamöterna om att vi är två svenskspråkiga gudstjänster, för att 
känslan är att man utgår ifrån 11-gudstjänsten utan att reflektera över det. Man får känslan 
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om att vara bortglömd ibland, och lite ifrågasatt, utan att man riktigt förstår fullt varför. Det 
finns en misstänksamhet mot vad (153) är, och kanske en okunskap också. (SMU) 

- Det är som att man tänker att man bara kan flytta runt människor. Det blir lite klapp på 
huvudet, det blir lite förminskande. Det är så man relaterar till barn. Men det gör också att 
man ser 153 som en barnverksamhet. (SKU) 

- Det är inte en åldersfråga att engagera sig barn- och ungdomsverksamheten. Det är en “kl 
11-gudstjänsten gör det inte”-fråga.  Jag tror det är en stor och farlig myt som vi har problem 
med i hela vår kyrklighet och kanske hela samhället. Att barn och ungdomar inte är 
intresserade av mer än dem själva. (SKU)  

ENHET INOM EN JÄMLIK MEN OLIKARTAD FROMHET 

- Immanuelskyrkan är nästan lite för mycket av en organisation. Jag tror att vi skulle må bra av 
lite mindre formella ramar, och alla olika organisationsträd som allting ska in i. Jag tror 
också det handlar om attityder, att uppmuntra ideella krafter. Se att någonting funkar, att det 
här drar till sig människor, att någonting verkar uppskattas. Var duktiga på att uppmuntra 
sådana platser, uppmuntra ledarna som är där. (SKU) 

- Jag har aldrig hört någon där säga “därför behövs 153 i Immanuel”. Jag upplever att det inte 
finns några sådana uttalanden om koreanska eller internationella heller, vilket det är därför 
jag tycker det är intressant att man låter dom grupperna vara. De kommer ur en sådan 
tradition, de är fristående i sina aktiviteter och man relaterar upp till styrelsen. Men i den 
svenska delen ska det finnas upp i en viss form. (SKU) 

- Den teologiska spännvidden och de olika fromhetstraditionerna utgör en tillgång och kan inte 
tas till en (dålig) ursäkt för att inte formulera en tydlig målsättning och plan för framtiden. 

NY(GAMMAL) GEMENSKAPSNIVÅ: SMÅGRUPPER 

- 153 möter mig oerhört mycket intellektuellt och andligt, men 16-gudstjänsten möter mig inte i 
handfast kristen social action. Det är någonting som jag skulle vilja att vi jobbade med. Alfa-
kurserna är ett bra exempel på detta. Det är en andlig social action. Man är där med sin kropp 
och gör någonting för människor som är sökande i behov. Men också för att få en utmaning att 
leva ut sin kristna tro i gärning. Det är någonting som jag drömmer om, att 153 ska få en större 
bit utav det. I och runt 153 kan man bygga något som skulle kunna likna hemgrupper, men runt 
social action. Det viktigaste kanske inte är att jag pratar om min tro utan att jag får göra min tro. 
Jag får bära min tro i matkassar eller var det må vara. Det måste komma utifrån gruppens behov. 
Om man tycker om att koka soppa kan man göra det en gång i veckan. Eller läxhjälp. Att vara en 
tydlig plats för sin stad socialt. (SKU) 

- Många längtar efter smågrupper, efter gemenskap. De berättade om förr när de hade mer 
gemenskap, de hade kretsar och grupper utifrån geografisk uppdelningar. Det kände jag när jag 
träffar människor från främst den svenska delen, att det finns längtan efter gemenskap. Det är väl 
Immanuels stora svaghet tänker jag. Att vi är så många och att vi är spridda över stora 
Stockholm. Att vi inte lever så nära varandra i vardagen. De kontaktytorna är oftast 
söndagsgudstjänsten om man inte är med i någon hemgrupp, 153 eller liknande. Församlingslivet, 
så som jag känner det som är uppvuxen i ett litet samhälle, den församlingen är grannar. Att få 
räkna med varandra i vardagen är svårt i Immanuel. Jag har inte lärt känna några av dem som 
jag sitter bredvid på kyrkkaffet vid 11-gudstjänsten. Det är för mycket, och så många relationer. 
Jag upplever att det är ganska ytligt, man har inte lärt känna varandra på djupet på samma sätt. 
(SKU) 
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- För att vi ska bygga en kyrka som ska var relevant för framtiden framåt så tror jag att den kyrkan 
ska bygga på små gemenskaper och grupper som kanske inte möts i kyrkan alls utan hemma hos 
folk. Sen kanske vi möts i kyrkan ibland, men i en individualistisk stad som Stockholm är ju nära 
gemenskaper det som folk vill ha. Att dela livet, och bygga relationer. (SKU) 

- Jag är inte intresserad av att åka in till kyrkan för smågruppssamtal på onsdagskvällar. (SMP) 

- Det är lätt att komma in och få gehör för att få göra ”sin grej” men det är också lätt att gå ut utan 
att någon egentligen tycks bry sig (SMP) 

EN MER SAMMANSVETSAD FÖRSAMLING 
Önskan om en ännu mer sammansvetsad församling hörs mest från den internationella 
gudstjänstgruppen. Där finns ett behov av att möta en välkomnande svensktalande församlingsdel, för 
fler möten och interaktion med varandra. Några medlemmar uttrycker oro över att en allt mer 
sammansvetsad församling kan innebära att traditioner eller dynamiker från vissa gemenskaper kan 
komma att helt forma den gemensamma gudstjänsten, vilket gör att vissa inte finner sig i den nya 
gemenskapen. 

Några utmaningar för Immanuelskyrkans framtid lyfts i samtalen om framtidsutsikter. Deltagare i 
klockan 11-gudstjänsterna finner det oroväckande och trist att barnfamiljer och ungdomar fattas under 
deras gudstjänst. Andra däremot lyfter fram det breda arbetet med ungdomsverksamhet som görs inom 
Immanuelskyrkan i ett slags besvikelse att detta oftast inte blir uppmärksammat och uppmuntrat av 
ledningen. Några lyfter å sin sida en önskan om en mer intellektuell gemenskap och en fördjupning i 
tro och livsåskådningsfrågor, där predikan uppfattas som repeterande och enformig.  

Vidare är integration i vardagen något som flera medlemmar lyfter som en möjlighet, men också 
utmaning, för Immanuelskyrkans framtid. Det krävs, menar medlemmar främst från den 
internationella gudstjänstdelen, inte bara en utsträckt hand från nya människor i Immanuel och i 
Sverige utan också en mottagande hand. Immanuelskyrkan tilldelas här som en nyckelroll i form av 
möten mellan människor i behov att integrera men också av människor inom församlingen som har en 
längtan efter socialt umgänge.  

FLER HELT ELLER DELVIS GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER 

- Jag skulle gilla om vi hade del ett och del två i gudstjänsten. Del ett där vi alla firar 
gudstjänst tillsammans och del två där vi delar upp oss. Då kunde predikan äga rum. För jag 
tycker verkligen... att det vore fint att få börja gemensamt. Vi behöver främja detta, att vi är en 
församling, en familj. (IKS) 

- Det är viktigt att poängtera att vi är en församling. Det är så lätt att folk slutar gå på de 
gemensamma gudstjänsterna när de inte gillar musiken eller pastorn. Utan enhet får vi ingen 
välsignelse. Om vi visar enhet kommer Gud att välsigna och sända sin kraft. Det är vad vi 
behöver. 

- De gemensamma gudstjänsterna är inte så ofta, men är fler nuförtiden. Vi behöver bli mer 
inkluderade, svenskarna behöver öppna sig för oss. (IMM) 
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- Min upplevelse om Immanuel är att vi är ett, och jag uppskattar dom gemensamma 
gudstjänsterna enormt och tänker ibland varför inte mer. Samtidigt ser jag hur de 
gemensamma gudstjänsterna ser ut, och vi är väldigt få svenskspråkiga. (SKU) 

- De är viktiga att ha för att visa att vi hör ihop, men kanske inte varenda söndag. Det handlar 
om att hitta saker som vi kan vilja göra tillsammans. Som alfa-kurserna till exempel, att hitta 
ställen där vi kan göra saker tillsammans. Att det inte är begränsat i språkgemenskapen. 
(SKU) 

- Jag tycker den gemensamma gudstjänsten som vi har haft, där vi ser och synliggör oss för 
varandra- det är också ett sätt att knyta oss till varandra. Sen som du säger, att i respektive 
grupp så kan det finnas ett behov av att vara själva ibland för sin egen skull. (SKU) 

- Framtiden för Immanuelskyrkan måste ta hänsyn att vi är fyra församlingsgrupper. Vi är en 
församling, men fyra församlingsgrupper. Vad kan man bidra med från sin församlingsgrupp 
till det gemensamma, drevs frågan. Då insåg jag att med den gruppdynamik som de fyra 
församlingsgrupperna har så kommer det bli en församling där jag inte passar in. Därför att 
jag inte passar in i den internationella gruppen, inte heller i studentgruppens profil och den 
koreanska har sin profil. Som vilken gruppdynamik som helst, beroende på vilka individer du 
har i gruppen så blir gruppdynamiken speciell. Du kan enkelt plussa ihop och se vad styrkan 
är i grupperna, och då kan man se att det finns vissa drag som kommer att ta över och växa 
sig starkare mot andra. (SMU) 

- Vi kan aldrig bli en enda församling. Vi vill behålla vårt språk, vår kultur och gemenskapen 
med våra landsmän, bröder och systrar i Kristus Jesus (KSK) 

MÅNGA GENERATIONER PÅ SAMMA PLATS 

- På flertalet församlingsmöten så har man pratat om framtiden kring Immanuel. Då 
har man sagt att man saknar den här generationen av typ 30-åringar. Men vi sitter 
här, och det finns många av oss. (SKU) 

- Vi har för många smårum i församlingen och för få stora rum där alla möts (SMP) 

- Önskan att vi fogar ihop 153 och 11-ans gudstjänster. Också för antalets skull. Båda 
har utvecklats så att de närmar sig varandra. (SMP) 

INTELLEKTUELL/TEOLOGISK GEMENSKAP 

- Om dom andra bitarna av intellektuell redlighet så att säga inte finns, så kan inte gemenskap 
läka över det. Den känns som att den kan man få ändå. Det är mer, vad är det kristna livet? 
Vad är den reflekterande människans behov i en värld som vi lever i idag? (SKM) 

- Även om vi inte är teologiskt likriktade delar vi ändå en samhällshållning som borde göra det 
möjligt för oss att ta ställning i många av samtidens stora samhällsutmaningar. Vi ska gå i 
bräschen. Men vi hinner inte och orkar inte göra det. De anställda måste kavla upp ärmarna 
så kommer vi. (SMP) 

- Det finns så många bland de äldre som verkligen har erfarenhet av samhällsengagemang för 
de stora frågorna. Med sina historier och lärdomar samt sitt brinn utgör de en enorm resurs 
för yngre generationer som försöker orientera sig i samtidens ödesfrågor (SMP) 
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- Det finns en positiv utveckling av en diakoni som verkligen kan engagera ideella krafter och 
göra skillnad. (SMP) 

- Vi har ingen tydlig målbild. Vi går till exempel inte ut och säger att Jesus är skillnaden mellan 
himmel och helvete. Vi får därmed en otydligare profil och konkurrerar mer på samma nivå 
som andra organisationer och rörelser om människors tid och engagemang (SMP) 

- Varför är vi så intressanta och viktiga, varför inte satsa på närmiljön och bli en viktig kyrka 
mitt i byn? Även de rika har ju lika stora andliga behov som fattiga – även om de diakonala 
uppgifterna kan vara olika (SMP) 

- Öppna upp kyrkan för läxläsning, ett häng för unga med billigt fika och trygg miljö (SMP) 

FÖRDJUPNING I TRO OCH LIVSÅSKÅDNING 

- Frågorna vi bär på och våndan vi känner inför allt från 2015 års migrationsvåg till 
miljöfrågor. Våndan jobbade man med. Dom frågorna känner jag inte när jag kommer hit, till 
Immanuelskyrkan. Att föra lite djupare livsåskådningssamtal. Det är någonting jag skulle vilja 
se, som ändå är möjligt. Det kräver en kärna i församlingen, medlemmar och anställda för att 
få ihop den typen av diskussioner och funderingar. Jag känner inte av dom diskussionerna i 
församlingen, i gudstjänstlivet så att säga. (SMM) 

- Ibland känner jag att predikan blir som jag förväntat mig och jag har fått det bekräftat gång 
på gång. Nu är den här församlingen inte längre teologiskt relevant för mig. Jag saknar den 
öppna frågeställningen, och inte de givna svaren. (SMM) 

- Vi behöver inte ha agendan i förväg på gudstjänsten, vi vet redan vad som ska hända. Jag 
hade kunnat önska mig lite mer stillhet och tända ljus. Det mer mystiska skulle jag vilja 
komma åt. (SMM) 

VARDAGSINTEGRATION  

- Kyrkan borde vara en viktig plats för möten, särskilt för nya människor. Vi talar om 
immigranterna. Jag skulle vilja säga att en kyrka borde vara en mötesplats, men vi har mycket 
segregation inom kyrkan. När vi har ett bräckligt samhälle och en massa människor som 
kommer hit utan att hitta sin plats har kyrkan en nyckelroll. Den finns i mitten, i centrum av 
samhället. Kyrkan kan bli ett stort vittne för samhället, om man lät beslutsfattandet gå genom 
kyrkan skulle det vara mycket bra. Kyrkan behöver dessa människor. Jag har sett att när 
immigranter kommer till Sverige går de igenom SFI och lär sig svenska, men staten eller 
regeringen har någon slags strategi för att förbereda svenskarna på att ta emot invandrarna. 
Det finns ingen integration, inget sätt att dela med sig. Det är något vi kan se här i kyrkan. 
Folk kommer till den internationella gruppen. Om du frågar folk från internationella hur 
många de känner i den svenska gruppen skulle de säga att de inte känner så många. De som 
är nya har det kämpigt. De behöver lära känna människor... de vet inte hur man lever i det här 
samhället. Kyrkan står mitt i allt detta. (IKM) 

- En idé, som jag tror behöver komma från ledarskapet, är att det vore fantastiskt om en 
immigrantfamilj fick någon i den svenska språkgruppen som sponsor. Det finns en hel del 
äldre, ensamma människor där. De som är nya behöver förstå hur Sverige fungerar, det 
grundläggande, och även öva sig på språket. Hela kristendomen handlar om att man är 
beroende av varandra. Gå ner till internationella gruppen någon gång, gå fram till den där 
svenska kvinnan och prata. Om man blir bättre på språket kanske man vill gå till gudstjänsten 
där uppe. Vi behöver blandas. Då blir det mindre en känsla av svenskar och utlänningar. 
Plötsligt kanske man bjuder hem någon på middag. Detta är faktiskt också en hjälp för 
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samhället, för Sverige har ett grundläggande problem när det gäller att integrera utlänningar. 
Immanuelskyrkan kunde bli en vacker smältdegel. (IMM) 

- Jag skulle verkligen uppskatta en tätare gemenskap mellan språkgrupperna, särskilt med de 
svenska medlemmarna. Det skulle kunna tillföra något värdefullt. 50% av värdet kommer idag 
från gudstjänsterna i vår språkgrupp, 45 % från vår språkgrupps sociala gemenskap och 5% 
skulle kunna fyllas av relationerna till de andra språkgrupperna. Så skulle jag bli 100% nöjd 
varje söndag. (KSM) 

GOOD ENOUGH  
En del medlemmar ser dock inte några behov av stora förändringar inför Immanuelskyrkans framtid, 
utan är ganska nöjda med hur det fungerar just nu.  

TACKSAMT ÖVERLÅTANDE, STOLT AVSLAPPNAD   

- Det är skönt att det inte står och faller med en själv, man kan vara borta under 
sommaren om man inte är här i Stockholm. Man känner inte att det är en plikt. Sen 
har jag inte haft någon förväntan om vad det teologiska innehållet skulle vara. Jag 
noterar om en gudstjänst är innehållsrik. Jag är rätt nöjd som det är, det är en väl 
fungerande församling. Gemenskapen får man utan att riktigt behöva söka den. 
(SMM) 

- Jag tycker det vi har är bra. Någon slags gemenskap men också något eget. Ett 
gemensamt varuhus: en gemensam logga men var och en har sin egen lilla butik. Vad 
var en behöver. Om det är språkligt eller något annat. Det vore dumt att bli en enda 
stor församling som träffas klockan 11. (SMM) 

- Jag ser inga stora behov på förändring, förutom att klockan 11-gudstjänsterna skulle 
kunna bli lite mer innehållsrika. (SMM) 

- Jag är rätt nöjd med som vi har det. Blir det inte en predikan som man tycker om så 
får man hoppas att det blir det nästa gång. (SMM) 

- Hur mycket vi än bekymrar oss, det viktiga är att be till Gud, att det ska gå bra för oss 
i framtiden.. Jag är så glad att jag är medlem här. (KSK) 

- Vi måste be och tro på Gud och Gud är stor. ”Be ständigt och tacka hela tiden Gud. 
Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus” (1 Täess 5:27 f) 
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NÅGRA REFLEKTIONER 
                         
Vad kan vi då dra för preliminära slutsatser? 

• De flesta kommer från kristen bakgrund sedan barnsben. De ungdomar under 20 år som vi 
samtalat med har kommit hit med sina föräldrar. Övriga; några är återvändare, andra har 
“hittat hem”, vissa googlade sig hit. Många i svenska delen känner frihet i att kunna vara 
anonym, kravlöst, kunna “smita in på bänkarna under gudstjänsten”. Internationella har större 
önskan om fler möten och starkare gemenskap, integration och samtal mellan språkgrupperna. 

• I synnerhet Internationella längtar efter att interagera socialt med svenska delen, finna 
gemenskap och bygga relationer. Den svenska delen önskar se fler barn som är där samma tid 
som de själva, vill “se och höra dem”.  

• Huset jobbar emot gemenskapen. Medlemmar ser inte vad som sker i alla aktiviteter som 
pågår i Immanuelskyrkan. 

• Ingen utbredd önskan att ha fler gemensamma gudstjänster. Alla gudstjänstgrupper har olika 
behov, såsom språk, gemenskap, tilltal. Däremot gärna fler gemensamma ytor och möten.  

• Klockan 11-gudstjänsten oroar, de andra gudstjänsterna har andra problem men ingen oro för 
framtiden. 

• Vissa gemenskaper (främst 153) känner sig inte sedda av 11-an, besluten upplevs utgå från 
11an. Man startar nya projekt innan man rott de gamla i land.  

• Informationsbrist på vad som försiggår i församlingen, vilka som församlingen i alla sina 
olika delar faktiskt attraherar och involverar. Därav svårt att se vilka behov som faktiskt 
behövs, vilka grupper som faktiskt “fattas” osv. Vissa säger att man tappat generationer, men 
ungdomar och unga vuxna finns i huset under andra tider. Fattas kommunikation, information 
och respekt inför varandras olikheter. Vilka aktiviteter görs? Vilka människor besöker 
Immanuel?  

• Svårigheter att förstå den svenska föreningsmodellen, vilket försvårar för de gudstjänstgrupper 
som inte är formade enligt den eller inte förstår den.  
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• Svårt att nå koreanerna, svårigheter med språket skapar färre möten med internationella och 
svenska. Hamnar lite “utanför” gemenskapen –men kanske inte själva inte ser det så.  

• Skillnad på om man ser sin tro som något att “ge” eller att “få”. Att släcka sitt “inre behov” 
eller att mer “osjälviskt” tjäna andra, församlingen och kyrkan utan att förvänta sig någonting 
tillbaka. Andra är där för att “få” någonting, inspiration, feel good: se barnen springa, bära 
med sig predikan, finna att gudstjänsten fyller de egna andliga, intellektuella och sociala 
behov.  

• En allmän frånvaro av social, diakonal och samhällelig positionering. En stor upptagenhet vid 
de interna församlingsangelägenheterna. 

Vilken slutsats drar vi slutligen inför valet av metod för en tilltänkt huvudstudie av projektet Immanuel 
2.0? Vi skulle vilja argumentera för att avvakta med den planerade totalundersökningen. Vi vet hur 
svårt det är att uppnå en rimlig svarsfrekvens i den typen av enkätstudier. Vi anser också att breda och 
fördjupade samtal om församlingens framtid kan skapas på andra, möjligtvis mer effektiva och 
inkluderande vägar.  

I all ödmjukhet menar vi mer precist att innan nya projekt dras igång kunde vi pröva att utifrån det här 
presenterade materialet bjuda in till reflektion över trosuppfattningar och andra grundvillkor för 
församlingsbilden och byggnaden. Annorlunda uttryck behöver församlingens vision en fortsatt 
förankring genom precisering. Kan kännedomen om visionen vara överskattad? Externa företrädare 
för samtida teologi och samhällsvetenskap kan säkert finnas med för att inspirera och utmana. Vi 
skulle kunna vidga och fördjupa gemenskapen med varandra och andra i ett slags gränsöverskridande 
studiecirkelliknande möten där vi lär om och av varandra medan vi ser in i varandras ansikten. På så 
sätt kan vi både förbereda och föregripa utvecklingen av det Immanuel 2.0 vi vill se förverkligat. 

I följande bild har vi grafiskt velat illustrera ett av de spänningsfält som tycks finnas bland 
medlemmarna när det gäller två fundamentala frågor och som vi i så fall kan samtala vidare om. Det 
handlar om hur medlemmarna ser på sin tro och på sin organisation. Vi vill dock poängtera att varje 
individ förefaller sammansatt. I våra samtal har ingen enda framstått som extrem längs någon av 
axlarna. Men inom församlingen tycks det rymmas betydande olikheter och skillnader som sannolikt 
hänger samman med en övergripande Gudsbild. 
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Slutligen, i flera olika grupper har vi mött, möjligen något förskönade bilder av en församling som en 
gång fanns och som många älskade och saknar nu. Jag vill att mina barn ska få uppleva det jag fick 
uppleva. Och jag är beredd att ge upp mycket för det (SMP). Kvaliteter om frihet, glädje och 
gemenskap.  

Det finns också ett latent engagemang. En grundläggande känsla av tillhörighet. Att höra hemma här.    
Några beskriver församlingen som att det utan tvivel finns ett hjärta här. Det är därför flera 
intygar att församlingens frågor fortfarande berör en. Ja, det är också därför som flera av de så 
kallade passiva medlemmarna säger sig vilja komma och bidra till ett samtal om 
församlingens framtid.  

Inte minst bland dem som med tiden blivit mindre aktiva närs också ett hopp om att få bli 
tagna i anspråk i roliga, viktiga projekt. Några väntar på att någon annan (anställd) ska gå i 
bräschen och dra igång. För ”någon” behöver driva. Församlingen har enorma resurser och 
möjligheter att engagera, mobilisera och engagera. Samtidigt som en del anför logistiska och 
andra hinder - Man vill ju gärna hinna gå på skogspromenad också” - förklarar de sig stå 
beredda om något viktigt behöver utföras. Det är inte det att de en gång så församlings-
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Tillit, överlåtelse, respekt, 

auktoritet 

EGOFOKUS 
”Moralisk terapeutisk deism”; tro på 
en Gud som en gång skapat världen 
men som nu främst efterfrågas i 
krislägen för att ge harmoni och 
välbefinnande. Lågmäld bekännelse. 
Välartikulerade konsumenter som 
efter-frågar (ibland även villkorar 
med) ”behållning”. Vad kan jag få 
(för att vilja/kunna ge)? 

AUKTORITETSFOKUS 
Tro på en ständigt handlande och 
ingripande Gud. Proklamerande 
bekännare. Bibelbaserade, 
pliktdrivna lärjungar som vill 
bidraga, tacksamma för att få vara 
med. Vad kan jag ge (inte för att få 
belöning utan för att jag måste)? 

MEDLEMSLEDD 
Demokrati, svenska 
föreningsmodellen

48 medlemsberättelser



engagerade unga vuxna nu har gett upp församlingen. Inte alls. Men idag känner de inte att 
den välkomnar och omfattar dem när de nu – tio år senare - presenterar sig som en familj med 
förändrade behov. När en av dem berättar om sin vantrivsel i den gudstjänst där barnen har 
kommit att trivas avslöjas en sådan längtan efter en gudstjänst som kan möta både 
föräldrarnas och barnens behov samtidigt.  

Kanske förstudien kan ses som ett rop på just detta: ett trovärdigt tilltal om vad församlingen 
egentligen vill var och en och samhället i stort. Att förtydliga och berätta om vår tro och 
gemenskap.  
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