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Så mindes jag boktiteln. En rak fråga. Men när jag kollade upp 
titeln, så löd den: ”Därför är du till!” Boken kom 1981, skriven 
av missionsföreståndare Gösta Hedberg.

När frågan ”Varför är du till?” ställs till en individ är den 
djupt existentiell. Det handlar om meningen med livet. Att kon-
statera: ”Därför är du till!” kan kännas påfluget i ett samhäl-
le där individen förväntas välja sin egen väg. Även om det är 
med goda avsikter.

Under hösten 2017 har jag i flera sammanhang mött ”Var-
för-frågan” som en nyckel för varje organisation. Det är en ut-
märkt fråga i en församling som Immanuelskyrkan, med bred 
och härlig kristen verksamhet. Mycket som rullar på och myck-
et som rör sig. Men att mitt i detta fråga sig varför är förstås 
helt nödvändigt. Varför finns Immanuel till? Vad är centralt? 
Vad är perifert? Hur använder vi resurserna bäst?

Församlingens kallelse
Några rader ur församlingens konstitution: 
Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsk-

lighetens kommande enhet och vill därför göra mångfalden tydlig.
Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mis-

sion, vittnesbörd, tjänst och gemenskap, uttrycker församlingen 
Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den verkar.

Vår församlings rötter sträcker sig till en tid där individens 
värde och värdighet började växa fram. Varje person hade rätt 
att svara ja till Kristus, att bli troende, och fullvärdig medlem 
i folkrörelsekyrkan som växte fram. Betoningen på att som in-
divid finna sin tro är självklar och stark. Ibland har dock den-
na betoning tenderat att bli slutpunkten. Att finna en kristen 
tro – sen är allt klart. Men det har förstås aldrig varit hela his-
torien. Församlingen finns för att uttrycka Kristi närvaro, dela 
människors liv, genom Guds mission, vittnesbörd, tjänst, ge-
menskap på sin plats och för världens skull. Ett brett uppdrag 
där många kan finna sitt ”därför”!
 
Guds rike
I evangelierna uttrycks detta sammanhang med begreppen 
Himmelriket eller Guds rike. Det är en vision av det goda liv 
som Gud önskar för oss och som en gång ska bli verklighet. 
Men det är också en erfarenhet i nuet, när människor får sina 
liv förvandlade i mötet med Jesus, när gemenskap och relatio-
ner av tillit byggs, när någon bär av omsorg eller blir buren av 
omsorg. Guds rike tar plats när människors tro får växa, när 
rättfärdighet segrar över orättfärdighet, kärlek över hat, gene-
rositet över småaktighet. Guds rike växer med bön och kärlek 
och tacksamhet till den Gud som alltid har ett större perspek-
tiv! Vad är meningen med Immanuelskyrkans församling? Jo, 
just detta!

Så låt oss fortsätta ställa varför-frågan, stämma av försam-
lingens liv och hur den tar sig konkreta uttryck. Och när doften 
av Guds rike anas, glädjas tillsammans. Därför är vi till! 

Ulla Marie Gunner
Församlingsföreståndare

Varför är du till?

”Församlingen finns i världen och för världen.”

Immanuelskyrkan
Org nr 802001-5668
Kungstensgatan 17
Box 6588
113 83 Stockholm
tel 08-587 503 00
www.immanuel.se
info@immanuelskyrkan.se

Det är här jag hör hemma 
– vem jag än är, var jag än kommer från
• i en gemenskap utan gränser
• bland troende från hela världen
• i en gemenskap som berör
• i en växtplats för min tro
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Gudstjänster 
på flera språk och med 
flera uttryckssätt
Jesus Kristus kallar oss samman, utrus-
tar oss för tjänst och vittnesbörd och 
sänder oss vidare. Detta är gudstjänst-
livets rytm. Det gör skillnad att vi möts. 
Mötet är ett vittnesbörd i sig. I detta mö-
te formas det för församling och kristen 
tro så viktiga ”vi”. Mycket av det som 
sker i församling och kyrka har sitt cen-
trum i församlingens gudstjänstliv.

Närmast varje söndag möts vi till fyra 

gudstjänster på tre språk. De två svens-
ka gudstjänstgrupperna möttes till ge-
mensam gudstjänst under sommarperio-
den och jul- och nyårshelgen. Under året 
har vi mötts till sex gemensamma guds-
tjänster för hela församlingen. Till detta 
har även lagts gemensamma nattvards-
andakter under fastetiden. Varje söndag 
möts ca 600 personer i våra olika guds-
tjänster. Hela vårt gudstjänstliv är en vik-
tig del av församlingens offentlighet. 

Den svenskspråkiga gudstjänsten kl 11 
präglas av de många rösterna och ut-
tryckssätten. Musiken och sången har 
en viktig roll. Under hösten har vi mötts 
i två samlingar kring den svenska för-
middagsgudstjänsten då vi samtalat om 
såväl gudstjänstens form som innehåll. 
Vi har bl a samtalat om att oftare utfor-
ma gudstjänsten som en nattvardsguds-
tjänst. Hos många finns en längtan ef-
ter mer av stillhet och samtidigt rörel-
se i kyrkorummet. Under våren möttes 
alla gudstjänstledare till en utvärdering 
och ett samtal om hur man kan vidareut-
veckla rollen som gudstjänstledare. I en 
av årets gudstjänster predikade biskop 
Eva Brunne. Flera gudstjänster har haft 
en mer temamässig inriktning, som de 
tre gudstjänsterna i anslutning till dia-
konins veckor. 

Upptakten av höstens verksamhet i den 
svenska verksamheten skedde det här 
året i form av en ”marknad” där olika 
verksamheter och grupper presenterade 
sig och sitt arbete. Samlingen på kyrk-
torget fick en fortsättning i en gemen-
sam gudstjänst med hela den svenska 
verksamheten. 

Höstens gemenskapsdag/helg genom-
fördes en vacker helg i september på 
Drakudden. Ett 75-tal personer i olika 
åldrar deltog och möttes i grupper med 
olika inriktningar. Mer än annat har en 
helg som denna sitt värde i att få mötas. 

Årets satsning på Världens Barn-insam-
lingen genomfördes via en bössinsamling 
och två konserter. Endast ett fåtal deltog i 
bössinsamlingen. Kampanjens nationella 
upptakt, med företrädare för SVT, Sveri-
ges Radio, Utbildningsradion, Radiohjäl-
pen och de olika biståndsorganisationer 
som samverkar i kampanjen, genomför-
des i Immanuelskyrkan med medverkan 
av bl a medarbetare från församlingen.

Det svenska verksamhetsrådet är ett 
viktigt sammanhang där rapporter från 
verksamheten tas emot och samtal förs 
om mer långsiktiga perspektiv i verk-
samheten. Också verksamhetsrådet har 
en viktig funktion av att vara en samlan-
de mötesplats för en verksamhet som 
omfattar så många grupper med olika 
inriktning. 

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt 
att de som gjort det har haft änglar till gäs-
ter utan att veta om det. – Heb 13:2

Internationella gruppen har fortsatt att 
välkomna många nya människor från he-
la världen såväl familjer som flyttar hit 
på grund av arbete som studenter och 
Stockholmsbor som söker tillhörighet i 
en kyrka. Vi gläds åt att se dessa nykom-
lingar hitta en kyrka som de kan kalla 
sitt hem och en gemenskap där de kan 
dela med sig av sina gåvor. Bland nya 
upplevelser den internationella grup-
pen upplevde i år var en speciell dag på 
Rachel och Lars-Ingmar Jerkebys som-
marställe, en äktenskapskurshelg och 
gruppens första ”församlingsmöte” som 
språkgrupp.
 
Peter Anderson accepterade erbjudan-
det att bli Associate pastor och ska flytta 
till Sverige med sin fru Anne och barnen 
Sommar och Haakan. Vi gläds åt att väl-
komna dem i januari 2018 och ser fram 
emot deras tjänst tillsammans med oss.
 

återblick På 2017
 1:10
På följande sidor ger oss verksamhetsansvariga några  
glimtar från församlingens olika arbetsområden.

 3 Varför är du till?

 4 Innehåll

 5 Återblick på 2017  

 20 Immanuelskyrkans Vision

 21 Koncernen Immanuels 
  organisation

 22  Ekonomi 

 23 Församlingsstyrelse

 24 Nyckeltal – siffror kort & gott

 26 Årsredovisning

Innehåll
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Internationella gruppen är välsignad 
med en begåvad och engagerad perso-
nal som arbetar i barn- och ungdoms- 
verksamheten, i musik- och gudstjänstli-
vet samt inom administrationen. Det in-
ternationella verksamhetsrådet har givit 
stadigt ledarskap och stöd till den över-
gripande verksamheten. Många trogna 
frivilliga bidrar med ledarskap och tjänst 
vid andra viktiga möten under veckorna 
och speciella samlingar under året.
 
I den koreanskspråkiga gruppens guds-
tjänster har man bl a haft predikoteman 
som ”Hur Gud verkat i historien” och 
”Hur Israel svarade på Guds kallelse”. 
Genom detta ville man söka förstå hur 
Gud talar till oss i vårt samhälle, och hur 
vi som Guds barn gensvarar i våra liv. 
Medlemmarnas stora hängivenhet har 
varit en styrka för verksamheten, särskilt 
bönegrupperna på tisdagar och fredagar 
har varit betydelsefulla.

Sedan den 28 augusti 2005 firar Imma-
nuel 153 gudstjänst kl 16 på söndagar 
under vår- och hösttermin. Ett fyrtiotal 
människor samlas under söndagarna till 
en nattvardsgudstjänst präglad av enkel-
het, kreativitet och vardaglighet.

Parallellt med utvecklingen av Express 
Yourself  – Konfa Immanuel har samar-
betet mellan den svenska barn- och ung-
domsverksamheten och Immanuel 153 
vuxit och fördjupats. Arbetsgruppen Im-
manuel Unga har följt processen och ut-
vecklat arbetet med Mässa – nattvards-
gudstjänst, en gång i månaden.

Inför hösten initierades även ett förslag 
till en förändrad söndagsstruktur, vil-
ket också mottogs av det svenska verk-
samhetsrådet och de svenska guds-
tjänstgrupperna. Ett särskilt underlag är 
framtaget och presenterat utifrån det-
ta. Förändringen innebär att Immanuel 
153, Skaparsöndag och Rollspelsäven-
tyret träffas samtidigt under söndagsef-
termiddagarna. Gudstjänsten är också 
flyttad från Waldenströmsalen till kyrk-
salen.

Det har varit en fin termin på många vis 
och många människor har uttryckt en 
glädje över att det blir en allt bättre ge-
menskap mellan grupperna. Det föränd-
rade gudstjänstrummet har också gett 
möjlighet till fler bönestationer och en 

ny rörelse i rummet. Temat för hösten 
har varit ”Vem vill jag vara?” med en ut-
gångspunkt i ”Andens frukt” (Gal 5:22). 
En särskild ”fruktkommitté” lycka- 
des på ett kreativt sätt para ihop var-
je andlig frukt med en jordisk frukt. Ett 
kul och innovativt inslag som var väldigt 
uppskattat.

Alla tillsammans     
I mycket av det som sker i församling-
en finns en strävan efter att hitta tillfäl-
len då vi möts mellan de olika grupper-
na och språken. Tillfällen som påminner 
oss om att vi är en församling med ett 
och samma uppdrag med Immanuels- 
kyrkan som sammanhang och utgångs-
punkt. Detta gemensamma sker bl a i de 
gemensamma gudstjänsterna men även 
i andra samlingar. Ca 100 personer möt-
tes t ex för att grilla en sensommarkväll. 
En kväll som har sin stora betydelse i 
att under informella former få mötas. En 

viktig del i strävan att ”bygga samman” 
de olika gudstjänst- och språkgrupperna 
är att samverka som volontärer i ”Lunch 
i gemenskap”. Inget går upp mot att mö-
tas i en och samma uppgift.

Julmarknaden
Julmarknaden fyller en dubbel funktion 
genom att skapa en intensiv och välbe-
sökt mötesplats i porten in mot advent 
och samtidigt en alldeles avgörande in-
komstkälla för vårt stöd till vänförsam-
lingarna i Indien och Kongo liksom till 
Equmeniakyrkans internationella arbe-
te. Resultatet från årets julmarknad blev 
drygt 200 000 kr. Utöver dessa 200 000 
kr tillförs SIRA-skolorna ca 7 000 kr. Vi 

är tacksamma för allt det engagemang 
som gjorde julmarknadsdagen möjlig. 

Ett myller av liv   
En av Immanuelskyrkans välsignelser 
och stora glädje är möjligheten att kun-
na bereda plats för många - inte sällan 
samtidigt. Ofta är kyrktorget en plats att 
mötas på och utgå ifrån för att mötas 
i olika verksamheter och grupper. Allt 
detta som bidrar till att Immanuelskyr-
kan i hög grad också är en vardagskyr-
ka som sjuder av liv. En mötesplats för 
många och många olika sammanhang. 
Så många berättelser att berätta från 
alla dessa intensiva helger och veckor 
under året. Nedan följer ett par utdrag 
från församlingens blogg som stryker 
under detta.

”Det har varit en så intensiv vecka i Im-
manuelskyrkan. Så många människor som 
mötts. Diakonias Eldsjälsfest förra lördagen 

påminde oss om hur vi är förbundna med 
andra i olika delar av världen. Att det visst 
gör skillnad vad vi säger och står upp för. 
Det vi säger talar man om i Harare. 

Och så söndagens fyra gudstjänster och 
mer än tjugo andraårskonfirmander som 
möttes. Detta ”Söndag i Immanuel” som 
håller ihop allt det som händer i Immanuels- 
kyrkan en söndag.

 Så fyllde Stockholms stifts medarbeta-
re kyrkan i måndags. Sex hundra medarbe-
tare möttes i Immanuelskyrkan till en kolle-
gial samvaro. Så många som uttryckte sin 
tacksamhet över att få mötas i Immanuels- 
kyrkan. Nog har vi kommit en bit i våra rela-
tioner kyrkor emellan!

Och så måndagskvällens klimatdebatt 

”Ca 100 personer möttes t ex för att 
grilla en sensommarkväll.”
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med ett par hundra människor samlade i 
samverkan med bl a Klimatriksdagen 2018 
då riksdagspartiernas klimattalespersoner 
möttes i en diskussion om det som bor-
de vara den kommande valrörelsens vikti-
gaste fråga, men förmodligen inte blir det, 
trots att så mycket står på spel. Tack till för-
samlingens Miljö- och rättvisegrupp som 
tog den här debatten till Immanuelskyrkan!  
Och så onsdagskvällens samtal om situa-
tionen för de kristna i Israel/Palestina efter 
50 år av ockupation. ”Var det tänkt att bli 
så här?” Nej, det var inte tänkt att bli så här, 
och det har vi anledning att tala klartext om.

 Och så veckans Tisdagsträff i en full-
satt Waldenströmsal kring alla dessa skru-
vade nyheter som bl a når oss från Ameri-
kas president och ”trollfabriker” lite här och 
där. Och så allt det andra av nära möten –  
Alpha och annat.

 Jag tänker att det är som det ska. 
Människor som möts i en tilltro till att mö-
tet gör skillnad. Det måste få vara så att vi 
har tilltro till mötet med varandra och mötet 
med Gud. Som att ”tanka” livet för att orka 
vidare. Som att vi bättre förstår vad det är 
att leva då vi möter andra i samtal. 

C-G Ydrefors

Och så en så´n där intensiv och spännan-
de dag i Immanuelskyrkan med så många 
möten – höstens första Lunch i Gemenskap 
som med hjälp av mer än tjugo volontärer 
serverat två hundra mål mat, ett stort och 
häftigt kongolesiskt bröllop med mingel på 
kyrktorget, en övningsdag för Brasset, kor-
eansk matlagningskurs, ett AA-möte och 
en körensemble på det. Nästan allt på en 
gång! Och Monica som suttit nästan hela 
dagen i infodisken och guidat människor 
än hit, än dit. Därtill tre vaktmästare igång. 
Och så många som känt sig hemma i kyr-
kan den här dagen. Precis så som vi vill 
att det ska få vara. Tacksam att få ha va-
rit med den här dagen och hälsa så många 
människor välkomna in i kyrkan. Så tack-
sam och glad att få vara en del av den 
generositet som präglat Immanuelskyrkan 
den här lördagen. 

C-G Ydrefors

Alpha
Samuel Åsgård sa följande: ”Jag har nu 
varit med som ledare för tolv Alpha-kurser 
i Immanuelskyrkan. Det är två som har va-
rit speciellt betydelsefulla. Höstens kurs 
är en av dem.” Immanuelskyrkan har nu 
gett över 150 personer möjlighet att lä-
ra sig mer om kristen tro genom att gå 

en Alpha-kurs. Under 2017 anordnades 
två kurser, en under våren och en un-
der hösten.

I Alpha möts deltagare en kväll i veckan 
för att äta soppa, lyssna på ett föredrag 
och samtala i smågrupper om grund-
läggande frågor i kristen tro. De är bå-
de troende, tvivlare, skeptiker och söka-
re i blandade åldrar. Kursen är mycket 
uppskattad och den goda gemenskapen 
är en återkommande positiv kommentar 
i utvärderingarna. Många säger också 
att de tror att fler skulle vara intressera-
de av att gå kursen, framförallt genom 
personlig inbjudan från vänner, kollegor, 
studiekamrater eller grannar.

Samuel Åsgård från Immanuel 153 och 
Jacob Molander har varit ansvariga för 
kursens upplägg, ledarträning och ge-
nomförande. Ledarna är främst engage-
rade inom Immanuel 153 men ett par 
medlemmar från Internationella grup-
pen ger support när det gäller värdskap 
och förbön. Daniel Nilsson har fortsatt 
att laga soppa och årets föreläsare be-
stod av tidigare ledare, några av försam-
lingens diakoner och pastorer samt en 
gästtalare.

MUSIK
Hos musikkollegiet finns en ambition att 
ta vara på församlingens kunskaper och 
åsikter och främja insyn och delaktighet 
trots att vi inte har något musikråd. Där-
för inbjöd musikkollegiet församlingens 
medlemmar till ett musikforum i sep-
tember för att diskutera och informera 
om musiken i vår församling. Förutom 
detta fungerar musikkollegiet, med sin 

breda kompetens och kunskap om för-
samlingen, som ett musikråd där man 
tar till sig tips och synpunkter från olika 
verksamhetsdelar. Musikkollegiet träffas 
varannan vecka.  

Musik i Gudstjänster
I församlingens alla gudstjänstgrupper 
musiceras det varje söndag. 

I den koreanska gruppen finns en kör 
som sjunger i gudstjänsten varje sön-
dag.  Hye-Sun Bang-Carlberg, är ledare 
och dirigent och Mi-Kyung Park är mu-
sikansvarig och körpedagog. Pianist till 
kören har varit Mi-Young Cho.

I den internationella gruppen finns en 
kör som sjunger ungefär en gång i måna- 
den. Där finns också ett lovsångsband 
med sångare och musiker som medver-
kar i olika konstellationer varje söndag. 
Ben och Anita Tatlow har varit ansvari-
ga för musiken i den internationella de-
len men slutade sina tjänster i början av 
hösten. Ansvarig för lovsångsbandet har 
även Berg Holmgren varit.

I den svenska 11-gudstjänsten inleddes 
året med körsång på trettondedag jul. 
En gudstjänst där körsångare från både 
Vox, Nova och musikskolan samlas för 
att sjunga tillsammans. I 11-gudstjäns-
ten är det stor bredd på musiken. För-
utom brusande orgelmusik har man bl a 
fått lyssna till Mozart: Missa Brevis, en 
jazzmässa framförd av Nova med mu-
siker samt pop och visa. Där har ock-
så funnits gospel, brassmusik, tonårs- 
kör och barnkör och medverkan från mu-
sikskolan. Man har även fått lyssna till 
sångsolister och musiker samt en mu-
sikgudstjänst med sånger om sorg och 
smärta där Vox Immanuel och Claes 
Hollander medverkade. Vi fick även va-
ra med om en sångmässa, skriven och 
framförd av diakon Liselott Björk till-
sammans med en projektkör. 

De musiker som i huvudsak finns i 
svenska 11-gudstjänsten är: 

Björn Gäfvert (organist), Martin Åsan-
der (organist och ledare för tonårskö-
ren), Kristina Åkesson (ledare för Vox, 
Nova och Barnkör), Per Lyng (ledare för 
Brasset vt), Andreas Lundin (ledare för 
Brasset ht), Nina Tellander (ledare för 
gospelkören).

Den svenska delen firar också guds-

”Immanuelskyrkan har nu gett 
över 150 personer möjlighet att lära sig mer om 

kristen tro genom att gå en Alpha-kurs.”
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tjänst kl 16.00 (Immanuel 153). Här 
finns psalmsång, taizésånger, lovsång, 
popsånger, instrumentalmusik. Förutom 
solister och musiker har även körer och 
ensembler som vanligtvis medverkar i 
11-gudstjänsten också besökt Immanu-
el 153. Vid vissa mässor har ungdomar 
från K2 och K3 medverkat. Ansvarig för 
musiken i Immanuel 153 har varit Ro-
bin Taubert.

Konserter
I januari hade storbandet en fin kon-
sert med många besökare i Congres-
sen. Gästsolist var Sharon Dyall. Allt un-
der ledning av Erika Hammarberg som 
var storbandets ledare under vårtermi-
nen. Storbandet hade också en egen 
konsert i slutet av terminen, ”jazz i sto-
ra lass”. Till höstterminen var Lina Löv-
strand tillbaka som ledare efter sin för-
äldraledighet.

I mars hade Immanuel Nova en kon-
sert där man bl a framförde musik av 
Ola Gjeilo med Björn Gäfvert vid flygeln. 
Medverkade gjorde också Treitlerkvar-
tetten, Elin Åkesson – sång och Martin 
Åsander – flygelhorn. 

Tonårskören har haft två konserter 

samt ett Express Yourself  Café. Den för-
sta konserten hade filmtema och den 
andra hade temat ”hemma” och innehöll 
bl a sånger från Kristina från Duvemåla. 
Tonårskören medverkade också i en kon-
sert i samband med en ungdomskördag 
som arrangerades av Sångarförbundet.  

På palmsöndagen framfördes Pergolesi: 
Stabat mater för damkör, stråkkvintett, 
orgel och solister. Solister var Marga-
reta Gäfvert, sopran och Christina Öst-
man, alt. 

Under året har det också gjorts två 
stora satsningar för kör, orkester och so-
lister. I maj framfördes Haydn: Missa in 
Angustiis och i allhelgonatid Mozart: Re-
quiem. Vid dessa båda tillfällen framför-
des också virtuosa orgelstycken av Björn 
Gäfvert. 

2017 var ett händelserikt år för Im-
manuel Brass. I mars genomfördes Brass 
Celebration i kyrkan med bl a Dragonmu-
sikkåren som gäster. Per Lyng avlöstes 
mot slutet av våren på dirigentpulten av 
Andreas Lundin. I november hade man en 
konsert, pre-contest concert, innan täv-
ling i svenska brassbandsmästerskapen 
där Immanuel Brass vann division två.

Gospelkören gjorde en resa till Rom 
och hade i samband med detta en kon-
sert som man kallade för Road Trip. Kö-
ren gjorde också tillsammans med barn-
kören och Mikael Zifa Eriksson en konsert 
till förmån för Världens Barn. Detta var 
det första framträdandet för den ”nya” 
barnkören (barn från både internationella 
och svenska gudstjänstgrupperna) som 
startade i och med terminens början.

Tuletrion firade 10-årsjubiléum och 
hade en konsert med bl a Jan Allan och 
Ove Lundin som gäster. 

Under året har det varit två lunchkon-
sertserier på måndagar, en på våren och 
en på hösten. Det har varit rika och om-
växlande program. Vi har sett en ökning 
av antalet besökare på dessa konserter, 
vilket är mycket glädjande. 

Advents- och jultiden dominerades 
förstås av mycket musik. Advent sjöngs 
in av Tuletrion i samband med julmark-
naden. Nova hade en välbesökt advent-
skonsert med Anders Andersson som 
gästsolist. Därefter följde två julkonser-
ter i samverkan med Hotel Birger Jarl. 
Producent för dessa var Fredrik Jons-
son. Gospelkörens julkonsert och julspe-
let ”Jul i stallet” var sedan helgen där-
på. Väl framme vid tredje advent hade 
Vox och brasset en julkonsert tillsam-
mans. Traditionsenligt fick man också 
njuta julens musik och sånger då vuxna 
och barn musicerade tillsammans på jul-
afton under ledning av Peter Eriksson.

Juldagens konsert höll Margareta och 
Björn Gäfvert i. 

Vi hade också en julkonsert där fa-
miljen Dominique gästade Imma-
nuelskyrkan i ett samarrangemang.  
Förutom familjen Dominique har försam-
lingen även fått besök av Sundsvalls kam-
markör med Kjell Lönnå, Betels Musikin-
stitut – Bromma folkhögskola, Leander 
Franke, organist som spelade och berät-
tade om Axel och Gunno Södersten samt 
Roland Forsbergs musik och gärning, Da-
niel Lemma som sjöng Karin Boye, Ga-
tans röster, Solistkvartetten samt Barbro 
Marklunds elever från masterclasskursen. 

BARN OCH UNGDOM
Under året som gått har arbetet inom 
den svenska barnverksamheten skett i 
två olika åldersgrupper, 3–7 år och 8–12 
år. På så vis har vi försökt bygga grup-
pernas gemenskap på ett djupare sätt 
och möta specifika behov hos de olika 
åldrarna. Vi som ledare har även träffats 
regelbundet på olika sätt och det har för-
djupat våra relationer. Varje söndag har 
cirka 20–25 barn mötts.

 
SKAPARSÖNDAG  
I Skaparsöndag får barnen, 3–7 år, möj-
lighet att via musik, eget skapande och 
rörelse lära känna Bibelns berättelser för 
att få en förståelse för kristen tro och tra-
dition. Varje termin avslutas med en fest 
och en gudstjänst som vi bygger tillsam-
mans. De bibelberättelser som vi har 
jobbat med under året har varit följande: 

”Josef  och hans bröder”, ”Påskens 
berättelse”, ”Om att ge vidare”, ”Be-
rättelsen om Noa och hans ark” och 
”Den första julen”. Förutom arbeten med 
dessa teman har barnen själva organi-
serat en loppis för att samla in pengar 
till barn och familjer som befinner sig i 
krig och utsatthet. Vi har även satsat på 
att berätta julens budskap i teaterform 
med hjälp av barn, föräldrar och pensio- 
närer. Vi har också storsatsat kring julte-
mat i musikens form tillsammans med 
musikskolan, barnkören och tonårskö-
ren. Olika grupper har på så sätt mötts 
och integrerats. 

 
ROLLSPELSÄVENTYRET   
Rollspelsäventyret startade våren 2017 
för barn 8–12 år. Maria Rönnedal är bå-
de ledare och skapare av spelet. Hon be-
skriver det som ett bordsrollspel som ut-
spelar sig på Bibelns tid. Här finns gam-
la tempel med dyrbara skatter, mäktiga 
kungar, farliga fiender och modiga hjäl-
tar. Genom rollspelet får barnen möta 
en bibelberättelse men de får också leva 
sig in i en annan värld och bli en annan 
person. Det är barnen som blir hjältar-
na! Några kommentarer om spelet från 
några barn:

”Bordsrollspel är som världens bästa 
dataspel fast utan dator.” 

”Det finns inga begränsningar i spelet. 
Man kan spela var som helst och i vilken 
värld som helst.”  

”Rollspel är som ett episkt Yatsy med 
variationer. Det enda man behöver är tär-
ningar, papper och penna.”

Under året som gått har de 15 barn 
som deltagit fogats samman allt mera 
till en grupp. Spelteman under året har 
varit följande:  

”Vargar i Betlehem”, som utspelar sig 
runt Jesu födelse, 

”Gilgals unga hjältar”, som utspelar 
sig i närheten av gamla testamentets be-
rättelse om Josua. ”Att ge åt de fattiga”, 
som utspelar sig i närheten av Sakai-
os. (Man kan beskriva det som ett Robin 
Hood-äventyr på Jesu tid.) 

 
Vår ambition med allt detta har varit att 
grupper ska mötas, relationer fördjupas 
och evangeliet förmedlas och bli levande.

FREDA
Under 2017 träffades tonåringar i åld-
rarna 13–19 år varannan fredag till 
den ungdomsverksamhet som kallas för 
FREDA. Där möts de av ett tiotal unga 
vuxna ledare som ser dem, skapar roli-
ga aktiviteter för dem, lyssnar på deras 
behov och leder dem i tro. Det är en väl-
signelse för Immanuelskyrkan att man 
har detta fantastiska ledarteam. En FRE-
DA-kväll inleds med toastfika som följs 
av en större aktivitet och sedan avslutas 
kvällen med en andakt där ungdomarna 
får möjlighet att dela veckan som varit, 
fördjupa sin gudsrelation och möta led-
are i samtal eller förbön. Under året har 
det varit över 75 tonåringar och ledare i 
FREDAs sändlista.

EXPRESS YOURSELF CAFÉ
Detta café anordnas två gånger om året 
och är ett samarbete mellan FREDA, in-
ternationella tonårsgruppen och tonårs- 
kören K.Ö.T.T. 

Express Yourself  är ett café med en 
öppen scen där ungdomar får möjlighet 
att uttrycka sig genom musik, poesi, tea- 
ter, bild, film m m.

EXPRESS YOURSELF – KONFA 
IMMANUEL
I januari startade Express Yourself  – 
Konfa Immanuel för tredje året. Där 
fick 32 konfirmander, ledda av 12 led-
are, möjlighet att utforska och uttrycka 
kristen tro med hjälp av bl a kreativa ut-
tryck. Vi träffades sex helger samt un-
der ett konfirmationsläger. Konfirmatio-
nen är gemensam för svenska och inter-
nationella gruppen i Immanuel. Det var 
även med en grupp från Jakobsbergs-
kyrkan och Stuvsta. Konfirmationshögti-

den hölls den 9 och 10 september med 
en festkväll på lördagen och gemensam 
gudstjänst på söndagen.

K2, K3
K2 och K3 är fortsättningsår på konfir-
mationen där ungdomar får möjlighet 
att prata vidare om kristen tro och livet. 
Året avslutades med en resa till klost-
ret Taizé.

I K3 får man även möjlighet att prova 
på olika ansvarsområden i församlingen 
som t ex lunch i gemenskap, hjälpa till i 
kaffestugan, vara med i musik-, ljud- och 
bildgruppen.

TAIZÈ
I augusti åkte 16 K2- och K3-konfir-
mander och 4 ledare till klostret Taizé 
i Frankrike. I Taizé får man möta ung-
domar från hela världen, utforska tyst-
naden, sjunga på olika språk, möta 
Taizébröderna med deras djup, enkelhet 
och humor, ha bibelsamtal 3 timmar om 
dagen, dansa i Oyak och lära känna sig 
själva och varandra lite mer. På hemre-
san gick bussen sönder så över 40 tim-
mar fick tillbringas i bussen, men alla 
höll humöret uppe och till slut kom alla 
hem till ett soligt Stockholm.

INTERNATIONELLA  
SÖNDAGSSKOLAN
Barnverksamheten i den internationella 
gruppen har haft ett underbart år fyllt 
av kärlek, skratt och lärande. Barnen 
har samlats till söndagsskola varje sön-
dag hela året för att växa tillsammans 
och växa i sin tro under det att de ut-
forskat bibeln. Detta tillsammans med 
över 30 lärare och hjälpledare som äls-
kar att leda dem. Vi har också samlats 
flera gånger under året för andra akti-
viteter och lärande möjligheter. I maj 
spenderade vi tid tillsammans i vårt fa-
miljeläger för att lära oss om Guds un-
derbara skapelse och hur han inte bara 
skapade oss och världen, utan hur han 
längtar efter att vi ska gå med honom 
varje dag. Under sportlovet tillbringa-
de vi en rolig dag tillsammans med våra 
vänner från Holsbybrunn då vi lekte till-
sammans i gymmet och lärde oss mer 
om Guds kärlek när de berättade för oss   
hur Gud hade verkat i deras liv. Under 
sommaren hade vi ett tredagarsläger 
här i kyrkan där vi genom drama, pys-
sel, sång och bibelstund lärde oss att vi 
skapades av Gud – ”Byggd för ett ända-

”Bordsrollspel är som världens bästa dataspel 
fast utan dator.”
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mål”. När höstterminen började välkom-
nade vi nya lärare och hjälpledare. Tio 
ytterligare personer lyssnade till Guds 
kallelse om att jobba med våra barn. 
Vi var värdar för vårt första ”föräldrafo-
rum” i oktober där en grupp föräldrar 
samlades för att diskutera och lära till-
sammans kring ämnet ”Vad gör vi när 
våra barn blir arga?”

Den här samlingen föll mycket väl ut 
och vi ser fram emot fler sammankoms-
ter av den här typen.

Vi började också förbereda för bar-
nens årliga julspel. Årets föreställning 
hette ”The Little Nativity.” Med hjälp av 
många trogna volontärer var barnen bå-
de redo och glada att leverera Julevan- 
geliet genom sång och tal. Vid årets slut 
kände vi oss mycket tacksamma för alla 
de barn som Gud har välsignat oss med 
och de många volontärer som genom 
sin kärlek och sitt engagemang gjort det 
möjligt för oss att genomföra detta.

INTERNATIONELLA 
UNGDOMSVERKSAMHETEN
Ungdomsverksamheten i internationel-
la gruppen har upplevt ett år med stort 
engagemang i att utforska tro, bygga 
gemenskap och utveckla en förståelse 
för vad det innebär att följa Jesus. Året 
bjöd på många underbara stunder. Men 
här följer en snabb titt på några höjd-
punkter: I februari samarbetade Imma-
nuel Internationel Youth med Fishers 
Creek International för en sömnlös natt 
under den årliga övernattningen i kyr-
kan. Deltagarna i konfirmationsunder-
visningen Express Yourself  deltog i bå-
de vinter- och sommarläger. I juli sam-
lades internationella gruppen och Fish-
ers Creek International igen för en vild 
vecka av tro, skoj och vänskap på Camp 
Holsby i Småland. I november stod in-
ternationella gruppen värd för en 4-da-
gars ungdomskonferens inriktad på vad 
det innebär att följa Kristus. Kyrkor från 
flera olika länder deltog i denna beri-
kande begivenhet. Mellan de större eve-
nemangen har ungdomarna mötts två 
gånger i veckan för samlingar som Dig-
ging Deeper, som syftar till att ge ung-
domar möjlighet att diskutera de djupa-
re aspekterna av att leva för Gud; Klubb 
24 där ungdomarna kommer samman 
för roliga aktiviteter och utflykter i hela 
Stockholm; och slutligen Faithbuilders, 
som är vårt söndagsskoleprogram som 
dyker ned i Bibeln och ser hur den kan 

tillämpas i livet. Året har förstås varit in-
spirerande.

KOREANSKA  
SÖNDAGSSKOLAN 
I den koreanskspråkiga gruppen var vi 
välsignade med hängivna söndagsskol-
lärare som varje vecka undervisade bar-
nen om viktiga personer i Bibeln. Sär-
skild vikt lades på att försöka hitta sätt 
för barnen att knyta an till Gud och kyr-
kan. Det ledde till att barnen hjälpte till  
med mindre uppgifter efter gudstjäns-
ten, exempelvis att samla in biblar och 
gudstjänsttryck. Det enda som var be-
klagligt var att föräldrar med barn mel-
lan 1–2 år inte kunde delta i gudstjäns-
ten på grund av ljudbegränsningar i 
gudstjänstlokalen.

MUSIKSKOLAN
Musikskolan Immanuels vision är att va-
ra en musikskola som sätter elevers mu-
sikaliska utveckling i centrum och som 
är en integrerad del i församlingens 
verksamhet. Målet är att inom försam-
lingens ram ge barn och ungdomar en 
bra musikutbildning med hög pedago-
gisk profil i en varm och positiv miljö. 
Varför då musikskola i Immanuel? 

Att få uppleva våra barns och ungdo-
mars medverkande i våra samlingar med 
musik och sång är en stor tillgång. Att ge 
befintliga musikgrupper i församlingen 
möjlighet till förkovring och fortbildning 
är centralt. Att en rad vetenskapliga ut-
redningar ständigt visar på att vi till och 
med lever längre, förbättrar inlärnings-
förmågan och minnet genom musikstu-
dier är en nog så viktig bonus. Sång och 
musik ger oss en bättre koncentrations-
förmåga och inverkar positivt på läs- och 
skrivsvårigheter.

År 2017 var musikskolans 56:e verksam-
hetsår och med över 220 elever bild-
ar den med alla nätverk genom syskon, 
föräldrar och mor- och farföräldrar en 
enorm stor kontaktyta för församlingen. 
Vi är glada över att alla dessa finns i vår 
närhet. De passerar kyrkans dörrar varje 
vecka hela året och dessutom betalar de 
en terminsavgift för det.   

Året blev ett intressant skolår. Den om-
fattande renoveringen av kyrkans lokaler 
på bl a kyrktorget, kaffestugan och i fle-

ra musikrum stod helt färdiga. Nu kun-
de vi öppna upp och åter hälsa, framför 
allt alla barn och spädbarn, välkomna 
till barnrytmik och babykonserter.

Under två års tid har vi inte kunnat ha 
en aktiv barnmusik, men de nya lokaler-
na i kaffestugan har möjliggjort att åter 
hälsa alla barnfamiljer med raden barn-
vagnar välkomna. Flera barnrytmikgrup-
per i veckan har under året varit igång. 
Att se kyrktorget fyllas med barnvagnar 
som vid babykonserterna är en impone-
rande syn. Konserterna börjar på golvet 
i Waldenströmsalen med sång, rörelse 
och lyssnade. Efter detta börjar sinne-
vandringen i stora kyrksalen med orgel-
musik i bakgrunden. Det är fina stunder 
och mycket populära.

Skolåret har förflutit mycket väl och fina 
studieresultat har gjorts. 

SOMMARKOLLO OCH  
SOMMARLÄGER
Sommaren 2017 var första året efter re-
noveringsperioden som vi åter hade möj-
lighet att arrangera musikkollo. Med stor 
entusiasm möttes 35 ungdomar under 
sommarlovet till musicerande och lek. 
Att under hela dagar få blanda spel, lek, 
studiebesök och gemensamma upplevel-
ser är berikande och ger bestående lär-
domsvinster. Sommarkollot som startar 
direkt efter skolavslutningen är även en 
välkommen aktivitet vid en tidpunkt då 
familjerna oftast inte har semester. 

BIDRAGET FRÅN BILDA  
FÖRÄNDRAS
Studiebidragsdelen har för varje år min- 
skat och även detta år har musikskolan 
skött all terminsavgiftsfakturering och 
löneutbetalning själv. Bidragsdelen för 
cirklar och studietimmar, som musiksko-
lan har mycket av, en av de största i vår 
region, har från år till år minskat. Bilda 
har numera dock möjlighet att hjälpa till 
med andra engångsinsatser som bidrag 
till lärarfortbildning.

ELEVANTAL
Musikskolan hade under vårterminen 
220 inskrivna elever, varav 40 stråk- 
elever och 85 pianoelever i Klaverinstitu-
tet. Med musik, allt från solosång till or-
kesterspel, har musikskolan under året 
regelbundet medverkat vid mitt-termins- 
uppspelningar, julkonserter och guds-
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tjänster i församlingens verksamhet, vil-
ket även inkluderat Löjtnantshuset. Möj-
ligheten att medverka i gudstjänster är 
en stimulans för varje elev, samtidigt 
som det berikar vår gudstjänst. Varje 
termin avslutas med en rad avslutnings-
konserter. 4 st babykonserter har ge-
nomförts med stor framgång. Vid de sju 
julavslutningarna 2017 räknar vi med att 
vi hade en publik på ca 1300 personer. 

LÄRARE
Under skolåret 2016–2017 har 14 lära-
re varit engagerade, några är tillsvidare-
anställda, men de flesta är timanställ-
da. Undervisning har skett i violin, viola, 
violoncell, piano, gitarr, blockflöjt, flöjt, 
trumpet, sång, slagverk, ensemble och i 
rockskolan Beat Club.

MUSIKSKOLERÅD
Musikskolerådet har efter församlingens 
årsmöte 2017 bestått av Eva Wedin, ord-
förande, Birgitta Almhed, Helena Bodin, 
Marianne Rådström, Johan Wåhlén och i 
tjänsten Margareta Gäfvert, administra-
tiv assistent och Peter Eriksson, rektor.

MUSIK – ETT GEMENSAMT 
SPRÅK
Musikskolans arbete är gränslöst och 
vänder sig till alla språkgrupper och väl-
komnar alla som elever. Musik är ett ge-
mensamt språk som alla kan ta del av.

IMMANUEL SENIOR
Immanuel Senior är en partipolitisk 
obunden seniorförening inom Immanu-
elskyrkans församling. Styrelsen för Im-
manuel Senior ser ut enligt följande: 
Rachel Norborg-Jerkeby (ordförande), 
Johnny Jonsson (vice ordförande), Gö-
ran Pilenvik (sekreterare), Brita Chris-
tensson (kassör), Ove Andersson, Moni-
ca Ahlberg, Kristina Lundgren och Birgit-
ta Almhed. Adjungerad i tjänsten: Agne-
ta Selander (diakon).

Antalet medlemmar i Immanuel Seni-
or är 295, varav 10 st är nya medlemmar.

TISDAGSTRÄFFEN 
Tisdagsträffens program har varit intres-
sant och varierat. Här följer ett smak-
prov på programpunkter: Marika Grieh-
sels film om Tre livsöden i världens 
största flyktingläger i Kenya, En biogra-
fi om Dag Hammarskjöld, Från Diakonia 
till UD, Kvinnoöden vi minns, Equmenia- 

kyrkans teologiska äventyr, Europa är vi, 
Från väderprognoser i direktsändning 
till segling i Söderhavet, Gatans Rös-
ter, Spotify för alla, Musikaliskt porträtt 
av Einar Ekberg, Vad händer i förorten, 
Tro, otro och författarskap samt Fake 
News m m. Vi har haft 35 Tisdagsträf-
far med sammanlagt 3552 besökare, vil-
ket ger ett genomsnitt av 101 besökare 
per samling. 

KULTURVANDRINGAR 
Det har erbjudits nio kulturvandring-
ar med vandringsmål såsom Nordiska 
Muséet, Strindbergmuséet, Konst i T-ba-
nan, Per Anders Fågelström 100 år och 
Svea Hovrätt.

RESOR
Försommarresan gick till Östergyllen 
som är en del av Östergötland och vi be-
sökte då Rejmyre glasbruk, flygmuséet i 
Linköping, Klosterkyrkan i Vadstena, Al-
vastra kloster, Ellen Keys strand vid Vät-
tern och Övralid där Verner von Heiden-
stams vackra hus och grav finns. Under 
resan fick vi lyssna till Heliga Birgittas 
historia. Vi övernattade på vackra Skän-
ninge stadshotell. 

Höstutfärden var en dagsutflykt och gick 
till Sigtuna där vi drack förmiddagskaf-
fe hos Tant Brun och besåg Rådhuset ut-
ifrån. Vi fick lyssna till information om 
Mariakyrkans 100-årsjubileum, Sigtuna-
stiftelsens 100-åriga historia och inta en 
härlig lunch samt njuta av en promenad 
runt Rosersbergs slott.

DIAKONI
Diakonigruppens ledamöter har varit: 
Inga Johansson (ordförande), Christi-
na Eliasson, Lena Fridebo Tengmark, 
Lars-Ingmar Jerkeby, Eva Hagén, Christi-
na Östman, Per Mjönes, Lisbeth Alkholm.

Adjungerade i tjänsten: diakonerna 
Anders Segersson, Agneta Selander och 
Liselott Björk (vikarie för Camilla Matte-
bo) samt pastor Anna Berndes. 

Behovet av hjälp genom kyrkans dia-
koni fortsätter att öka. Vi serverar ca tre 
hundra portioner mat vid varje ”Lunch 
i Gemenskap” och människor kontak-
tar oss för hjälp i svåra livssituationer. 
Det kan handla om behov av ekonomiskt 
stöd, stöd i kontakt med socialtjänst/bi-
ståndsbedömare men också för enskilda 
samtal/själavård. Församlingens diakon-

er och pastorer ansvarar också för an-
dakter, bl a på Löjtnantsgården samt gör 
hembesök till medlemmar som inte har 
möjlighet att komma till kyrkan.

I samarbete med andra församlingar 
och föreningar fortsätter vi att erbjuda 
plats för övernattning vid extra kalla nät-
ter för dem som inte har rätt att bo på 
stadens härbärgen, men också vid några 
tillfällen under hösten för de ungdomar 
i gruppen ”Ung i Sverige” som demon-
strerade på Medborgarplatsen. Vi finns 
också fortsatt med i arbetet med öppna 
caféer, lördagsluncher och ”Jul i Gemen-
skap” liksom i arbetet med duschgrupp 
för EU-medborgare.

Behoven är stora men engagemanget 
för att hjälpa andra finns, och vi är tack-
samma för alla volontärer som ger av 
sin tid för att hjälpa sina medmänniskor.

UNIVERSITETSKYRKAN
Genom Universitetskyrkan möter vi stu-
denter och personal på högskolor och 
universitet. Universitetskyrkan erbjud-
er bland annat mötesplatser och retrea- 
ter. Vi finns med vid minnesstunder när 
någon student eller personal avlider och 
ger möjlighet till enskilda samtal om li-
vet och tron och kan hjälpa till när nya 
studenter söker en församlingsgemen-
skap.

Pastor Anna Berndes arbetar i Uni-
versitetskyrkan på 50% av sin heltids-
tjänst.

KYRKAN PÅ PRIDE
Immanuelskyrkan deltog, liksom tidiga-
re år, i kyrkornas arbete på Stockholm 
Pride, dels genom att pastor Anna Bern-
des fanns med i kyrkornas tält på festi-
valområdet men också genom ett som-
martorg med pastor Lasse Vallmoss 
där temat var ”Öppenhetens betydelse 
– att ha varit öppen homosexuell pas-
tor i över 30 år”. Immanuelskyrkan var 
också med och arrangerade ”Kärlekens 
Mässa” i Storkyrkan på söndagskvällen 
i festivalveckan.

KULTUR OCH  
UTBILDNING
Immanuelskyrkan är på många sätt en 
viktig arena för kultur och folkbildning. 
En plats för angelägna möten och sam-
tal, tillfällen för reflektion och debatt.  

Vi har funnit en form då vi i mycket 
av detta samverkar med olika partners. 

Under året har vi samverkat med  
S:ta Katharinastiftelsen under sex kväl-
lar som bl a handlat om Dag Hammar-
skjöld, om existentiella behov hos de-
menta och deras anhöriga, religion och 
politik och författarsamtal med medver-
kan av bl a Henrik Berggren, Mats Sveg-
fors, Sten Heckscher, Sven Britton, Åsa 
Nilsonne, Wilhelmina Hoffman, Ylva Eg-
gehorn, Bengt Kristensson-Uggla och 
Agneta Pleijel.

Vid två tillfällen har vi samverkat med 
Verbum och Libris förlag i presentatio-
ner av nya bokutgivningar samt ett sam-
tal i anslutning till Anita Goldmans nyut-
givning av sin nya bok ”Jerusalem & jag” 
tillsammans med Bilda.

Vid två andra tillfällen har vi samverkat 

med bl a Klimatriksdagen och nätverket 
Klimatsverige i välbesökta samtal kring 
miljö och klimat. Ett av dessa tillfällen 
utgjorde ett samtal med talespersoner 
för riksdagens alla partier. 

Under året har vi genomfört tre utställ-
ningar med olika inriktning på kyrktor-
get. Utställningarna bidrar bl a till att 
skapa en spännande miljö på kyrktorget 
och en utgångspunkt för reflektion. I en 
av vernissagerna deltog över ett hund-
ra personer. 

I en samverkan med Sabeel Sverige, 
Teologiska Högskolan och Kairos Pales-
tina genomförde vi en samtalskväll om 
Palestina och de kristna i landet efter 50 
år av ockupation. I ytterligare ett sam-
arrangemang med Svenska vänskaps-
föreningen Neve Shalom möttes vi i ett 

samtal om situationen i Israel/Palestina 
– om fredsprocessen i ett historiskt per-
spektiv. Planering pågår för att under 
hösten 2018 genomföra en studieresa 
till Israel/Palestina.

Ett femtiotal personer har deltagit i fem 
studiecirklar i snickarverkstaden. Kur-
sen i vävstugan omfattar ca 15 deltaga-
re. Under året har vi inbjudit till ett tiotal 
Stickcafeér på kyrktorget. 

Under hösten genomförde vi en Skrivar-
verkstad under ledning av Anita Gold-
man. Nio personer deltog i verkstaden 
som hade som utgångspunkt att stimu-
lera till att skriva utifrån den egna livs-
berättelsen, bl a med hjälp av några bi-
beltexter. 

I anslutning till Equmeniakyrkans sats-
ning på ett Markus-år har vi inbjudit till 
bibelläsning och samtal kring Markus-
evangeliet. Samlingarna fortsätter un-
der 2018.

Under sommaren kunde vi återuppta 
traditionen med Sommartorgsprogram. 
Den här sommaren med tre olika pro-
gram under medverkan av Hanna Akuffo, 
Magnus Helmner och Lasse Vallmoss. 
Det sista tillfället i samarbete med Uni-
versitetskyrkan och i anslutning till Pri-
deveckan.

Under året har vi också mötts i två Teolo-
giska hörnor med medverkan av bl a bis- 
kop Eva Brunne. 

All kultur- och studieverksamhet sker i 
en kreativ samverkan med studieförbun-
det Bilda. 

MISSION OCH  
BISTÅND
Missions- och Biståndskommittén 
(MBK) har under året haft följande sam-

”Ett femtiotal personer har deltagit i fem 
studiecirklar i snickarverkstaden.”
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mansättning: Kjell Walfridsson, ordfö-
rande, Carl Fries, Elie Kabwe, Jeong-Mi 
Koo Jensen, Lalit Kumar, Magnus Carl-
quist, Malin Elala och Michael Senton-
go. Representant för de anställda har 
varit församlingsföreståndare Ulla Ma-
rie Gunner.  

MBK arbetar i första hand med att 
utveckla och genomföra angelägna  
missionsprojekt i samarbete med Imma-
nuelskyrkans två vänförsamlingar, N´Dji-
li, Kongo/Kinshasa och Panvel, Indien. 

VÄNFÖRSAMLING N´DJILI 
N´djili är en medlemsmässigt stor för-
samling som verkar i en fattig utkant av 
Kongos huvudstad Kinshasa. Försam-
lingen bedriver, förutom den evangelise-
rande verksamheten, även ett brett soci-
alt arbete med bl a skola, dispensär och 
vårdcentral. 

MBK har under många år stött ett 
nutritionsprojekt i N´djili med inriktning 
mot undernärda barn från fattiga miljö-
er. Tillsammans med N´djili-församling-
en är vi nu inne i en utvärderingsfas av 
detta arbete. Båda parters avsikt är att 
fortsätta utvecklingen av vår relation bl a 
genom att tillsammans arbeta fram och 
precisera de områden vi framöver sär-
skilt skall samarbeta omkring. 

VÄNFÖRSAMLING PANVEL
Panvel är en liten församling i västra 
delen av Indien. Sedan ett antal år till-
baka driver Panvel-församlingen, med 
stöd från Immanuelskyrkan, ett kvinno-, 
barn- och utvecklingsarbete i den lilla 
byn Morba. Byinvånarna, som utgör en 
lägre och förbisedd hinduistisk minori-
tetsgrupp, lever under mycket enkla för-
hållanden.  

”Immanuel Community Center” 
(ICC), vilket färdigställdes under 2014, 
fungerar som en plattform för det fort-
satta utvecklingsarbetet i byn Morba. 
Under 2017 har arbetet främst inriktats 
på att stärka möjligheterna till egenför-

sörjning för byns kvinnor. Dessutom ar-
betar vi gemensamt för att finna lös-
ningar på vattentillgången i byn. Även 
när det gäller Panvel är en gemensam 
plan för vårt fortsatta samarbete under 
framarbetande. 

ÖVRIGA PROJEKT
Immanuelskyrkans församling är invol-
verad i ytterligare några utvecklingspro-
jekt i andra länder, såsom stöd till teo-
logistuderande i Myanmar/Burma samt 
två skolprojekt i Bukalabi, Uganda.

MILJÖ- OCH  
RÄTTVISEGRUPPEN
Gruppens medlemmar har under året va-
rit: Anders Berndes (sammankallande), 
Christina Eriksson, Ann-Kristin Hansson 
och Sten Stenbeck. Fokus under året har 
varit klimatevents och seminarier och 
Immanuelskyrkan sponsrade även ett 
par möten med FairTrade-kaffe.

I februari arrangerade gruppen ett kli-
matseminarium i Congressen i samarbe-
te med olika organisationer inom nätver-
ket KlimatSverige. Författaren och jour-
nalisten Shora Esmailian höll ett före-
drag om ”Klimatflyktingar” via Skype 
från Lund. Mötet var även kick-off  för 
samarbetet inom projektet KlimatValet 
och arbetet med Klimatriksdagen 2018.
I april deltog gruppen i arbetet med kli-
matmanifestationen ”Tillsammans för 
en hållbar framtid”, med talare som Sti-
na Oscarsson, Pär Holmgren och Anders 
Wijkman, artister som Malena Ernman, 
Petra Marklund och Sofia Jannok samt 
den efterföljande klimatdemonstrationen 
”People’s Climate March” genom Stock-
holm city, då ca 2500 personer deltog.

I oktober arrangerades en paneldis-
kussion om klimatet i samarbete med 
Klimatriksdagen, nätverket KlimatSve-
rige och tankesmedjan Fores. Stock-

holm Environment Institutes VD Johan 
Kuylenstierna inledde seminariet, som 
hölls i kyrksalen, med en beskrivning av 
dagsläget inom klimatområdet. Därefter 
följde en partidiskussion om klimatfrå-
gan med representanter från samtliga 
åtta riksdagspartier med kommentarer 
och en sammanfattning av meteorolo-
gen Martin Hedberg i slutet.

I november arrangerade gruppen ett 
seminarium i kapellet om ”Tillväxten 
och klimatet” i samarbete med Kli-
matriksdagen och nätverket KlimatSve-
rige. Forskarna Staffan Laestadius och 
Michael Malmaeus diskuterade en om-
ställning av samhället i en mer hållbar 
riktning med riksdagspolitikerna Janine 
Alm Ericson (MP) och Lars Tysklind (L) 
där även publiken var flitigt engagerad.

KAFFESTUGAN
Immanuelskyrkans övergripande serve-
ringskommitté har bestått av Sven-Evert 
Rönnedal, sammankallande, Daniel Nils-
son, husmor, Anita Chun och Stephanie 
Prisell von Ohain. Kommittén har inte 
sammanträtt under året men har haft 
kontakt via mail och telefon, framförallt 
i samband med planering och genom-
förande av gemensamma kyrkkaffen un-
der sommaren och vid övriga liknande 
tillfällen.

Immanuelskyrkans serveringsgrupp in-
om svenska delen har bestått av Sven-
Evert Rönnedal, sammankallande och 
sekreterare, Daniel Nilsson, husmor, 
Kristina Engberg, Ann-Kristin Hans-
son, Birgitta Kindbom, Karin Manner-
vik, Britt-Marie Näs, Sofie Sahlstedt och 
Ewa Widén. Kerstin Mjönes har även va-
rit inbjuden till mötena som represen-
tant för informationsvärdarna och kaffe-
serveringen som sker i Infodisken. Den-
na grupp har träffats 2–3 gånger per ter-
min och bl a diskuterat utbudet på det 

”Dessutom arbetar vi gemensamt för att finna 
lösningar på vattentillgången i byn.”
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svenska kyrkkaffet och vid kvällsserve-
ringen (mån–ons) i Kaffestugan.

Kaffestugan vill vara ett praktiskt uttryck 
för församlingens vilja till omtanke och 
ansvar för sin omgivning. Den främsta 
uppgiften är att servera kaffe i samband 
med församlingens gudstjänster. Förut-
om husmor är flera ideellt aktiva enga-
gerade i detta arbete.

Personal
PASTORER
Ulla Marie Gunner, församlingsförestån-
dare, Claes-Göran Ydrefors, vice försam-
lingsföreståndare, Anna Berndes, pas-
tor/studentpastor, Tobias Frelin, pastor 
tj led 100%, Ulf  Bergsviker, vik pastor 
50% och vik pastor 100% under perio- 
den 14/8 – 30/9, Charlotte Höglund, 
pastor, Jacob Molander, vik pastor 50%, 
föräldraledig fr o m 17/7 t o m 30/9, 
Karin Fritzson, pastor 50% fr o m 1/2, 
Chris Peterson, ledande pastor i den in-
ternationella verksamheten och Choong-
Il Cho, ledande pastor i den koreanska 
verksamheten.

DIAKONER
Anders Segersson, Agneta Selander 
75%, Camilla Mattebo 50%, föräldrale-
dig och slutade sin tjänst i november, Li-
selott Björk 50%, vik diakonimedarbeta-
re t o m 31/10. 

MUSIKER
Kristina Åkesson, musikansvarig, Björn 
Gäfvert, organist 50%, Anita Tatlow, mu-
siker 50%, slutade sin tjänst 10/10, Ben 
Tatlow, musiker 50%, slutade sin tjänst 
6/10, Robin Taubert, musiker 20%, 
Martin Åsander, församlingsmusiker 
80%, Nina Tellander, körledare 25%, Pe-
ter Eriksson, musikskoleansvarig 25%, 
Ingrid Bergman, musikskolan 60%, Mar-
gareta Gäfvert, musikskolan 60%, Anne-
lie Korsfeldt, musikskolan 60%, Jonna 
Inge, musikskolan 15%.

EKONOMI, PERSONAL OCH 
ADMINISTRATION
Anette Engkvist, administrativ chef, sjuk-
skriven fr o m 4/7 t o m 30/11, fr o m 
1/12 i tjänst på 25%, Bernadette Eben-
holtz, kamrer, Robin Taubert, ekono-
miassistent 50%, Elisabeth Rosqvist, 
ekonomiassistent 30%, Karin Enberg, 
HR-ansvarig 50%, slutade sin tjänst 8/1.

HUSMOR
Daniel Nilsson 75%

Fastighet och Service
Michael Taubert, chef  fastighet och ser-
vice fr o m 11/9, Johan Edberg, Hanz 
Linderyd, 50% t o m 31/10, Ingvar Eng-
berg, Leif  Björk, Daniel Nilsson 25%.

KOMMUNIKATION OCH TID-
NINGEN IMMANUEL SAMT IT
Eva Ottosson 80%, Håkan Sjögren 25%.

UNGDOMSLEDARE/BARN- OCH 
FAMILJELEDARE
Fredrik Jonsson 70%, Geri Lindberg, 
Berg Holmgren. 

FÖRSAMLINGSSEKRETERARE
Cathrin Sjöström och Stephanie Prisell 
von Ohain.

ADMINISTRATIV ASSISTENT
Margareta Gäfvert 25%

MEDLEMS-
INFORMATION 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 1 429. 
Under året upptogs 41 medlemmar i för-
samlingen, varav 12 på bekännelse, 12 
på flyttningsintyg från församling inom 
Equmeniakyrkan och 17 från församling 
som tillhör annat/annan samfund/kyrka. 

42 medlemmar har lämnat försam-
lingen. Av dessa har 20 avlidit, 4 flyttat 
till annan församling som tillhör Equme-
niakyrkan och 18 har utträtt av annan 
anledning. 

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 
Församlingsboken visar att 6 barn har 
döpts in i Kristus och 11 barn har burits 
fram för att ta emot Herrens välsignelse. 

Med vördnad och tacksamhet nämner 
vi namnen på dem som under året fått 
hembud. 

Birgit Jansson Norin 7 september 2016  
Britt-Marie Fredmark  1 januari 
Greta Hagengård 20 januari 
Marianne Nilsson 29 januari 
Inga Bergman 3 februari 
Larseric Fransson 3 februari 
Maj-Britt Larsson 13 mars 
Karl-Gustaf  Winnerfeldt 28 april
Margareta Härning Hansson 31 maj 
Karin Carnelid 30 juni 
Kerstin Nielsén 3 juli 
Birgit Franzén  17 juli 
Svante Högström  19 augusti 
Sölve Thulin    2 september
Birgitta Lorentzi  12 september 
Axel Lindström  18 september 
Märta Simonsson  26 oktober 
Negiste Negasi    1 november 
Per-Erik Öberg  29 november 
Ulf  Rudholm 1 december 
Stig Eskilsson    3 december 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 1 429.
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Immanuelskyrkans vision

lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från 
hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till gudstjänst 
på flera språk och under många former och traditioner. Vi vär-
desätter mångfald och vill att vår församling präglas av värme, 
kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn och ung-
domar utvecklas, där människor får stöd, där tron får växa. Här 
ska alla kunna känna sig hemma.
Det är här jag hör hemma – vem jag än är, var jag än kom-
mer från

• i en gemenskap utan gränser
• bland troende från hela världen
• i en gemenskap som berör
• i en växtplats för min tro

Uppdrag
Vårt uppdrag utgår från Jesus uppmaning att sprida evan-
gelium till alla. Vi vill göra detta med varsamhet. Varje män- 
niska ska mötas med respekt för hennes integritet, sökande 
och värdighet.

Vårt förhållningssätt
lmmanuelskyrkan vill vara en välkomnande och kärleksfull ge-
menskap. Vi förenas i en tro på Jesus men har inga kategoriska 
svar på teologi, andlighet och bibelsyn. Vi värdesätter att alla 
är unika och vill erbjuda en kultur med respekt och tillit inför 
sätt att tolka, söka och uttrycka kristen tro.

lmmanuelskyrkan är en församling med ett uppdrag. Vi är 
en gemenskap som firar gudstjänst på flera språk och som 
samlar en mångfald av människor från hela världen. Sekte-
rism, dömande och nedvärdering av andra hör inte hemma i 
vår kyrka. Vår ständiga ambition är att stärka människors ge-
menskap, att överbrygga kulturella och sociala barriärer – så-
väl i vår församling som i samhället.

En livskraftig kyrka är i ständig förändring. För oss är det 
viktigt att alla – oavsett ålder och situation – kan känna sig 
hemma i lmmanuelskyrkan. Historia och tradition ska förenas 
med nyskapande och utveckling. I praktiken ställer det krav på 
ömsesidighet och kärlek, en kultur som är accepterande och 
inlyssnande inför varandras erfarenheter.

Vi vill gestalta respekten för mångfald i alla våra samman-
hang. Det genomsyrar vår syn på fromhet, teologi, språk, för-
samlingssyn, äktenskap, sexualitet, musik, ungdomsarbete 
och mycket annat i gudstjänstliv och verksamhet. Vi utgår från 
ett vi, inte från ett ”vi och dom”.

Församlingens uppdrag och vision ska leda oss i vårt arbe-
te. Vi värdesätter frivillighet och delaktighet – det idee lla enga-
gemanget är omistligt och något vi alltid arbetar för att stärka. 
Våra beslutsvägar är demokratiska och öppna och vi värdesät-
ter kommunikation och dialog. Vi är en del av samhället och 
vill genom vårt förhållningssätt sträva efter att respektera och 
stödja människor utifrån sina egna livssituationer. Vi är en öp-
pen och välkomnande kyrka. 

koncernen Immanuels organisation

Bolagskoncernen Probitas är verksam 
inom affärsområdena fastigheter, hotell, 
äldrevård och värdepapper. Bolagskon-
cernen ägs till 100% av Immanuelskyr-
kan och syftet är att skapa en delfinan-
siering till Immanuelskyrkans verksam-
het. 

Bolagskoncernens tillgångar består hu-
vudsakligen av de fastigheter som Pro-
bitas AB äger. Alla koncernens verksam-
heter bedrivs i egna fastigheter. Tillgång-
arna i finansiella instrument ägs av Im-
manuelskyrkan direkt men förvaltas av 
bolagskoncernen. 

Totalt finns det ca 200 st årsanställda, 
varav ca 170 st i Probitas-koncernen.  
De flesta anställda jobbar inom hotell-
verksamheten (ca 100 st) och äldrevår-
den (ca 55 st).

Immanuelskyrkans  
Förvaltnings AB har i 
uppgift att förvalta  
Immanuelskyrkans till-
gångar som är placerade 
i finansiella instrument.

Vd Samuel Borg

I M M A N U E L S KY R K A N

Immanuelskyrkan är en kristen församling i centrala Stockholm 
med drygt 1 400 medlemmar. Församlingen är internationell och 
har gudstjänster på tre olika språk. Immanuelskyrkan ingår i sam-
fundet Equmeniakyrkan. 

Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner

Probitas äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. 
Fastighetsinnehaven uppgår till en yta av knappt 90 000 kvadrat-
meter. Fastigheterna består av mestadels kontor, hotell och bo-
städer. Ca en tredjedel av ytan hyrs ut internt inom koncernen.

Vd/koncernchef Samuel Borg

Hotel Birger Jarl är ett 
fyrstjärnigt hotell beläget 
i centrala Stockholm (Tu-
legatan 8). Hotellet har 
271 hotellrum, en konfe-
rensvåning med kapaci-
tet för 550 personer samt 
en restaurant. 

Vd Marianne Hultberg

Hotel Tegnérlunden är ett 
trestjärnigt hotell beläget 
vid parken Tegnérlunden 
mitt i Stockholm. Hotellet 
har 102 hotellrum samt 
en frukostmatsal.

Vd Marianne Hultberg

Löjtnantsgården bedriver 
äldrevård med kristen vär-
degrund på Östermalm 
(Löjtnantsgatan).  
Boendet har 54 vård-
platser varav 28 omvård-
nadsplatser och 26  
demensplatser.

Vd Sylvia Kivi

Hotel Micro är ett 
enstjärnigt hotell med  
33 kabinrum inrymt i  
bottenvåningen på Hotel  
Tegnérlunden.

Vårt uppdrag utgår från 
Jesus uppmaning att sprida 

evan gelium till alla.
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KOSTNADER

Utfall 2017

Församlingsstyrelse

 1 Joel Dutt
 2 Mats Bernö
 3 Peter Dobers
 4 Marco Helles, ordförande
 5 Stephen James, vice ordförande
 6 Hans-Olof  Hagén
 7 Malin Emmoth
 8 Anette Engkvist, i tjänsten, administrativ chef
 9 Cathrin Sjöström, sekreterare, i tjänsten.
10 Vida Afua Attah
11 Kristina Gustafsson 
12 Ulla Marie Gunner, i tjänsten, församlingsföreståndare
13 Rachel Norborg-Jerkeby
14 Margoth Sonnebo
15 Gunilla Hjelmåker

Saknas på bilden: Berit Ghavidel Rostami och Maria Linder, adjungerad från Equmenia Immanuel Stockholm, EIS.

1
2 3

4 5 6
7 8

9 10
11 12

13 14 15

Ekonomi

Verksamheten beskrivs övergripande här i årsredovisningen. 
Vi gör många bra saker men vi kan göra ännu mer och än-
nu bättre. Ditt bidrag är värdefullt och behövs!

Var med och utveckla 
församlingens arbete!

** När intäkterna är större än kostna-
derna hamnar ”diffen” som ett  
överskott i kostnadsstapeln.

INTÄKTER

* Finansiella intäkter minus  
finansiella kostnader.

Verksamhets-
kostnader

Personal-
kostnader

Lokal-
kostnader

Årets överskott**

Det finns 
flera sätt att ge 

en ekonomisk gåva 
till församlingen:

• Stående överföring* 

• Bankgiro 181-0936
• Plusgiro 44 93-3

• Swish nr 123 418 32 24
• Kort 

• Kollekt (kontanter) 
• Kyrkoavgift* 

Offrande
och 

verksamhetens
intäkter

Utdelning från 
Probitas

Finans-
netto*

Det församlingen erhåller från sin vär-
depappersportfölj (finasnettot) tillsam-
mans med utdelningen från Probitas gör 
att vi kan ha en stor och öppen kyrka 
mitt i Stockholm med personal som hän-
givet delar med sig av sina olika kompe-
tenser, se staplarna här bredvid. 

För att vår församling ska kunna fortsät-
ta med en bred och gedigen verksamhet 
är ditt personliga stöd, både praktiskt 
och ekonomiskt, en mycket viktig del. 
Vi hoppas att du vill vara med och bidra 
på ett tydligt sätt även fortsättningsvis.

Vår önskan är att givandet skulle öka 
med 7% (ca 250 000 kr) under 2018!

För att ta ett räkneexempel. Om hälf-
ten av församlingens medlemmar (ca 
700 st) skulle öka sitt nuvarande offran-
de med 900 kr under ett år och hålla 
fast vid det skulle det kunna finansiera 
en heltidstjänst exempelvis bland våra 
barn och ungdomar eller inom diakoni-
verksamheten.

*kontakta ek ass Robin Taubert, robin.taubert@
immanuelsk

yr
ka

n.
se
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Nyckeltal – Siffror kort & gott
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Några nyckeltal för Immanuelskyrkans församling

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Missionsverksamhetens intäkter 9 907 10 115 11 380 10 743 11 616 8 595 
 – därav insamlade medel 3 752 4 781 3 706 3 665 3 703 3 906
 – därav kyrkoavgift 1 071 850 835 824 852 826
 – därav testamentsmedel 0 0 2 837 2 590 3 363 117 
 
Missionsverksamhetens kostnader –38 445 –36 504 –36 161 –33 975 –32 952 –33 700

Resultat missionsverksamheten –28 475 –26 389 –24 781 –25 232 –21 336 –25 105 

Probitas – ränta och utdelning 20 000 20 000 20 000 16 305 21 241 21 241

Finansnetto övrigt 8 924 5 958 7 868 4 021 11 363 2 746

Årets resultat 449 –431 3 087 –4 905 11 268 –1 118 

* Fr o m 2015 endast utdelning.
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Styrelsen för Immanuelskyrkans församling får härmed avge sin årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2017. Förvaltningsberättelsen har sin utgångspunkt i styrelsens ansvar för församlingens verksamhet, 
dess personal, dess ekonomi och övergripande ansvar för församlingens bolagskoncern. 
  
Förvaltningsberättelse 
  
Information om verksamheten 
Immanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor från hela världen. Församlingens vision ”Det är här jag hör 
hemma, vem jag än är, var jag än kommer från” är utgångspunkten för vår pastorala och diakonala verksamhet. 

Fyra gudstjänster firas varje söndag på tre språk: svenska, engelska och koreanska. I genomsnitt samlas runt 600 
personer varje söndag för att fira gudstjänst i kyrkans olika rum. Utöver dessa möter hundratals personer 
Immanuelskyrkan varje vecka genom dess övriga verksamheter. 

Församlingen bedriver även barn- och ungdomsverksamhet, musikskola, bönegrupper, diakonalt arbete, 
familjeverksamhet, musikverksamhet med bl a flera körer, seniorverksamhet med uppskattade föreläsningar och resor  
m m. 

Immanuelskyrkan håller öppet i stort sett varje dag och människor möts i många olika sammanhang. Över 500 frivilliga är 
engagerade med varierande uppgifter i en mångfald av verksamheter.  

Församlingen äger bolagskoncernen Probitas AB med verksamhet inom fastighet, hotell, senior-, student- och 
vårdboende.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
  
Verksamhetsplan 

Församlingen antog vid årsmötet 2017 en övergripande verksamhetsplan för första gången sedan Immanuelskyrkan 
byggdes 1974. Verksamhetsplanen förankrades genom samtal och rådslag i församlingen. Den verksamhet som nu 
prioriteras skall förverkligas i handling likväl som genom ett arbete med budgeten under 2018. De fyra prioriterade 
områdena är: 1: Diakoni – människor i utsatta livssituationer; 2: Barn och tonår, unga vuxna och familj; 3: Volontärer och 
ledarskap; 4: Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna. För att nå detta behöver församlingen arbeta med större 
delaktighet i de demokratiska processerna, fördjupa kommunikationen och öka givandet. 

Diakoni – människor i utsatta livssituationer 

Inom diakonin är mötet i centrum och utgångspunkten är omsorgen om medmänniskan. Varje människa kan vara i behov 
av diakonin. Inom diakonin arbetar anställda och många volontärer till stöd för ensamma, gamla och människor i 
utsatthet. Ett arbete för att förtydliga diakonin pågår internt, för att bygga en diakonikommitté där hela församlingens 
behov ses över. Lika viktigt är uppdraget externt, i Stockholm, där tjänsten för medmänniskan sker i nära samarbete med 
Ny Gemenskap och andra församlingar. Under extra kalla nätter öppnades kyrkan för övernattningar.  
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Barn och tonår, unga vuxna och familj 

Att tillgodose alla åldrars behov av tro och gemenskap i vår kyrka är ett arbete som alltid funnits i centrum. Därför 
behöver unga människor ha platser där de uttrycker sin tro, bidrar till församlingens strategiska arbete och får möjlighet 
att pröva olika uppgifter. Konfirmationen är gemensam för hela församlingen och sker i samverkan med flera 
församlingar inom Equmeniakyrkan. Barnkören blev under hösten också gemensam för de svenska och internationella 
språkgrupperna. Det finns verksamhet för barn och unga på alla tre språken och det finns en tanke att varje åldersgrupp 
ska kunna växa in i verksamheter allteftersom de blir äldre. I mars 2017 bildades Equmenia Immanuel Stockholm som 
en egen förening för att kunna vara med i påverkansarbete i församlingen och bidra till att unga människor får redskap 
att påverka i allt högre grad.  

Volontärer och ledarskap 

En församling som Immanuelskyrkan vilar i många delar på att medlemmar och vänner ger av sin tid i olika 
förtroendeuppdrag, såväl i ledaruppdrag som i praktiska handlingar. Vid årsmötet väljs människor till mer än 500 
uppdrag. Under året pågår ständigt en förnyelse av olika grupper där några lämnar och andra kommer till. Vissa uppdrag 
syns inte i årsmöteshandlingar utan sker t ex då församlingen behöver hjälp vid övernattningar i kyrkan, då det är extra 
kalla nätter, eller vid lunch i gemenskap. Medarbetarna vid vår informationsdisk får vara ett exempel på en stor grupp 
frivilliga som regelbundet lägger sin tid på att vara närvarande och stödja dem som kommer till kyrkan. Vid några tillfällen 
under året har volontärskapet uppmärksammats och utvecklats genom utbildning och samtal. 

Ökad gemenskap mellan gudstjänstgrupperna 

Immanuelskyrkan har fått en tydlig struktur vad gäller de tre språken och gudstjänstgrupperna. Varje språk har sitt 
verksamhetsråd, engelska, koreanska, svenska. I det svenska verksamhetsrådet möts representanter för två 
gudstjänster, kl 11 och kl 16. Förutom de gemensamma verksamheter som redan nämnts firades gudstjänster, 
fasteandakter och knytkalas tillsammans. Det arbete som valberedningen genomför är en viktig del av församlingens 
gemensamhet. Alltmer delas information om vad som sker i de olika språkgrupperna så att alla kan välja utifrån 
helhetens erbjudanden. Personalens samverkan är här väsentlig. Styrelsen har haft två möten tillsammans med 
verksamhetsråden, dels för att ytterligare lära känna varandra, dels för att fortsätta arbetet med verksamhetsplanen.  

Delaktighet, kommunikation och givande 

Styrelsen menar att det är väsentligt att många medlemmar och vänner kan se att de bidrar till församlingens arbete. 
Genom tydlig kommunikation kring det som sker och tillfälliga eller långsiktiga behov av olika frivilliguppgifter erbjuds 
denna möjlighet. Vi ser att närvaron vid församlingsmöten och årsmöten inte är så hög som är önskvärt. Församlingens 
struktur med olika grupper gör att det kan kännas långt till de gemensamma besluten som ofta är av administrativ 
karaktär. Styrelsen har därför tillsatt en grupp som fått i uppgift att se över hur årsmötet genomförs och som till 2018 års 
årsmöte kommer att föreslå förändringar. Vidare ska gruppen komma med förslag till nya sätt att genomföra 
församlingsmöten, vilka ämnen som ska behandlas och möjligheter att använda fler metoder än de vanliga med 
diskussioner i plenum.  

För att ytterligare stärka kommunikationen såväl internt som externt har styrelsens kommunikationsutskott tagit fram en 
policy med vidhängande strategi, vilken utgår från de fyra prioriterade områdena och ska vara vägledande under de 
närmsta åren.  
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Givandet vilar på människosynen att varje person har fått gåvor och talanger att dela med sig av. Det sker i det frivilliga 
arbetet, genom anställdas gåvor men också i det ekonomiska givandet. Att ge efter sin förmåga är utgångspunkten. 
Givandet bör vara långsiktigt och regelbundet. Därför har det även under 2017 genomförts en kampanj för att finna nya 
kyrkoavgiftsgivare, samtidigt som regelbundet givande uppmärksammas på andra sätt genom att konkretisera och 
berätta om det som sker genom församlingens arbete. 

Tyvärr drabbades församlingens administrativa chef av sjukdom under sommaren, vilket innebar operation och lång 
konvalescens. Församlingen tog in konsulter för att säkerställa det dagliga arbetet med ekonomi och administrativ 
ledning. 

Några utropstecken 

Equmenia Immanuel Stockholm bildades den 5 mars. 

Pastorer och diakoner har beredskap för att ge stöd i kyrkan och till enskilda. Under året har dessa försökt att förlägga 
några arbetstimmar under eftermiddagen till det öppna kyrktorget.  

Under sommaren genomfördes läger för konfirmander på Björkögården, ungdomsläger i Holsbybrunn, resa för 
andraårskonfirmander till Taizé i Frankrike. På novemberlovet var den internationella ungdomsgruppen värd för ett 
europeiskt läger i Immanuelskyrkan.  

Immanuel Seniors föreläsningar på tisdagar har fortsatt samla en växande skara åhörare, i genomsnitt 107 personer.  

Stor musikverksamhet med konserter, med våra olika körer, Immanuel brass och Immanuel big band. Ett exempel: I 
slutet av oktober hölls en konsert med Immanuel Nova och Vox Immanuel med solister och orkester i Mozarts Requiem 
med ca 400 åhörare. 

Kören Gatans röster, som kom till genom ett TV-program och nu fortsätter relaterat till Ny gemenskap, samlade många 
åhörare vid sina framträdanden. 

En grupp som talar portugisiska började samlas till gudstjänst i kapellet. 

Församlingen fick 41 nya medlemmar under året. 20 medlemmar har avlidit. 4 medlemmar har flyttat till annan församling 
som tillhör Equmeniakyrkan och 18 har utträtt av annan anledning. 
 
Församlingen arbetar aktivt med att på olika sätt aktualisera hållbarhetsfrågor genom den av årsmötet tillsatta Miljö- och 
rättvisegruppen, se vidare sid 16 i verksamhetsberättelsen. 
 
Kvalitativa effekter av verksamheten 
  
En kyrka behöver vara trovärdig sitt budskap. En kyrka måste ha en levande diakoni som inte bara tar hand om sina 
egna utan också om utsatta i samhället i stort. Det bekräftar olika hälsningar som kommer församlingen till del. För 
andra, dock ett fåtal, provocerar kyrkans öppenhet. Ibland får vi säga: vi är en kyrka – därför kommer vi också att se 
fattiga och utsatta människor bland oss. Arbetet med människor i olika nödsituationer för också församlingarna i 
Stockholm tillsammans och det är tydligt att staden behöver det vi kan erbjuda och som kyrkorna bäst erbjuder 
tillsammans.  
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De senaste åren har ungas ökande psykiska ohälsa uppmärksammats i forskningen. Genom att ge plats för barn och 
unga i söndagsskolor, tonårsgrupper, konfirmation, mässa för unga, en omfattande musikskola vill vi hävda att vi är med 
och stödjer och ger dem utrymme. Vi erbjuder unika arenor och mötesplatser. Kontakten med flera vuxna vid sidan av 
skola och familj är något vi kan erbjuda men också utveckla vidare. De ledare och den personal som i olika verksamheter 
ger stöd och bekräftelse ger en effekt som inte går att mäta på kort sikt men som sett i backspegeln kan ha haft 
avgörande betydelse.  
 
I Stockholm finns många ensamhushåll. Många som bor ensamma är äldre. Den fina verksamhet som Immanuel Senior 
erbjuder ger äldre en möjlighet till gemenskap och utflykter varje vecka, verksamheter som också kan vidga de egna 
kontaktnäten. Lägenheterna på Löjtnantsgatan 8 och verksamheten där ger möjligheter till nära kontakter för den som 
önskar och församlingen erbjuder alla boende på Löjtnantsgatan, inklusive vårdboendet på Löjtnantsgården och i 
samverkan med andra boende, ett regelbundet gudstjänst- och andaktsliv.  
 
Resultat och ställning 
 
Församlingens kostnader uppgick till 38,4 Mkr, vilket är 5,2 % högre än föregående år. Personalkostnaderna tillsammans 
med konsultarvoden på grund av tidigare nämnd långtidssjukskrivning är den största orsaken till att kostnaderna stigit. 
Gåvomedlen uppgick till 4,8 Mkr, varav 4,0 Mkr har använts i det egna arbetet. Kampanjen som gjordes för kyrkoavgiften 
under hösten 2016 har nu gett resultat, vilket inneburit ökade intäkter för året på drygt 0,2 Mkr. Församlingen har fått en 
god avkastning från sin värdepappersportfölj som gjort att ett budgeterat underskott detta år kunnat vändas till ett 
överskott på 0,4 Mkr.  

Värdepappersportföljen har under året även haft en god värdestegring då skillnaden mellan det bokförda värdet och 
marknadsvärdet på bokslutsdagen var 23,3 Mkr, jämfört med 19,0 Mkr ett år tidigare. 

Sedan drygt två år tillbaka har Immanuelskyrkans Förvaltnings AB uppdraget att förvalta församlingens tillgångar som är 
placerade i finansiella instrument. Förvaltningen regleras i ett avtal som upprättats mellan församlingen och bolaget där 
mål, placeringsregler och etiska riktlinjer, vilka fastställts av församlingsstyrelsen, ingår som en bilaga.   

Immanuelskyrkans tillgångar i värdepapper skall investeras för att stödja församlingsverksamheten så att församlingens 
långsiktiga likviditet och finansiering säkras. Förvaltningen skall inrikta sig mot värdepapper som har en hög 
direktavkastning och som kan omsättas med lätthet. Placeringar skall inte göras i företag vars verksamhet står i strid 
med församlingens tro och ideologiska principer. 

Församlingen är ekonomiskt sett beroende av avkastningen från de egna bolagen men även av den allmänna 
utvecklingen på de finansiella marknaderna och givetvis av församlingens offrande.   

Bolagskoncernen 

Fastighetsrörelsen har ökat sin nettoomsättning med ca 5 Mkr. Under året har man färdigställt ett stambyte omfattande 
26 lägenheter på Dalagatan. 

Hotellverksamheten har haft ett bra år med mycket god efterfrågan på både logi och konferenser. Dock har den kraftigt 
utökade kapaciteten i Stockholm under året inneburit en minskad beläggning i slutet av detta år. 

Löjtnantsgården har levererat vård med hög kundnöjdhet, vilket visar sig i en lång kö och hög beläggning. 

Lån har amorterats med 89,7 Mkr ner till 786,4 Mkr.  
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De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella poster, Hotel Birger Jarl AB 11,8 Mkr (12,1 Mkr), Hotel 
Tegnérlunden AB 5,3 Mkr (5,4 Mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 0,2 Mkr (0,7 Mkr), Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 0 
Mkr (0,1 Mkr) och Probitas AB 37,1 Mkr (59,1 Mkr). I 2016 års resultat efter finansiella poster ingår en reavinst från 
försäljning av fastighet med 2,7 Mkr samt en reavinst om 19,5 Mkr från försäljning av dotterbolag. 

De goda resultaten i samtliga bolag och det låga ränteläget gör att bolagskoncernen efter finansiella poster kan redovisa 
ett överskott på 54,4 Mkr, vilket är 23,2 Mkr sämre än föregående år. 

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar efter skatt detta år ett överskott på 22,4 Mkr (44,0 Mkr). 

Förändring av eget kapital 

Församlingen (Tkr) 
Reserv- 

fond 
Förvaltade 

fonder 
Fria 

reserver 
        

Belopp vid årets ingång 247 362 86 
                                              

46 008 
Årets resultat     449 
Belopp vid årets utgång 247 362 86 46 457 
        

Koncernen (Tkr) 
Aktie- 

kapital 
Förvaltade 

fonder 
Övrigt tillskjutet 

kapital 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat 

          
Belopp vid årets ingång 0 86 0 265 493 
Årets resultat       22 352 
Belopp vid årets utgång 0 86 0 287 845 
         

Församlingen (Tkr)                               Totalt 

  
Belopp vid årets ingång                           293 456 
Årets resultat                                        449 
Belopp vid årets utgång                       293 905 

  
Koncernen (Tkr)                                  Totalt 

  
Belopp vid årets ingång                           265 579 
Årets resultat                                      22 352 
Belopp vid årets utgång                       287 931 
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Koncernens och församlingens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar. 
 
Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden och två temahelger. Dessutom har styrelsen haft två 
träffar med verksamhetsråden, en träff med pastorskollegiet samt lett arbetet med framtagningen av verksamhetsplanen 
och dess förankringsprocess. Styrelsen arbetar genom fyra utskott: ekonomiutskottet, personalutskottet, 
kommunikationsutskottet och verksamhets- och organisationsutskottet. Utskotten förbereder ärenden till styrelsen 
tillsammans med församlingsföreståndaren och administrative chefen samt beslutar på delegation inom sina respektive 
ansvarsområden.  

Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser ledamöter i moderbolagets och Immanuelskyrkans Förvaltnings 
AB:s styrelser. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de övriga tre helägda dotterbolagen. 

Församlingen har inbjudits till 5 församlingsmöten, varav ett var årsmöte. 

Framtida utveckling för församlingen 

Styrelsen är angelägen om att bredden av verksamheterna fortsätter utvecklas tillsammans med medlemmar och 
vänner. Att kunna möta människors behov av både de stora mötesplatserna i t ex gemensamma gudstjänster eller 
genom kvalificerade konserter är lika viktiga som de många möten som sker i mindre grupper, vare sig det är av praktisk 
karaktär eller i samtal och bön. Här krävs en öppenhet för flexibilitet och förändring. Ett arbete som initierats och fungerat 
under en tid kan behöva bytas ut mot nya former.  
 
Styrelsen ser att givandet både tar nya former och ökar till en viss del. Olika former måste användas och pedagogiken i 
givandet behöver anpassas till olika grupper.  Att vara delaktig och ta ansvar för sin församling också ekonomiskt är en 
utmaning som styrelsen fortsätter att prioritera.  
 
Fastighetsbolaget Probitas fortsätter att utvecklas genom att fastigheterna förädlas. Vi gläds med deras framgångar och 
den trygghet som det skapar för församlingen. För att förvaltningen ska vara stabil och långsiktig krävs reparationer, 
förvärv och modernisering. Det är mycket kostsamt. Församlingen ligger därför kvar på samma utdelning från Probitas.  
 
Styrelsen vill till sist rikta ett varmt tack till alla anställda och alla frivilliga som möjliggjort arbetet under år 2017 och 
önskar alla Guds rika välsignelse. 
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 Not      2017-01-01       2016-01-01
      2017-12-31      2016-12-31

     

Nettoomsättning 2 315 516  311 592

Övriga rörelseintäkter 0 22 194

Gåvor och kollekter 4 3 976 4 760

Insamlade medel till speciella ändamål 5 847 871

Övriga intäkter 6 5 148  4 485

325 487 343 901

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  -17 500  -17 703

Övriga externa kostnader 5,7,8,9,11 -106 440  -103 685

Personalkostnader 10 -117 686  -113 708

Avskrivningar 15 -37 342  -36 710

Övriga rörelsekostnader -15 -39

 -278 983  -271 845
     

Rörelseresultat 2 46 504  72 056
     

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som 

är anläggningstillgångar 13 9 640  6 397

Övriga ränteintäkter -4 28

Räntekostnader  -21 301  -21 293

 -11 665  -14 868
     

Resultat efter finansiella poster  34 839 57 189
     

Skatt på årets resultat 14 -12 488  -13 155

     

ÅRETS RESULTAT  22 352  44 035
     

Koncernens Resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar

   Immanuelskyrkans församling
   Organisationsnummer 802001-5668

   

  Not 2017-12-31   2016-12-31
TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

          

Materiella anläggningstillgångar 15       

Byggnader och mark   760 527   756 927

Pågående om- och tillbyggnader   3 356   2 936

Inventarier   115 698   120 514

Summa materiella anläggningstillgångar   879 581   880 377
          

Finansiella anläggningstillgångar       

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 171 146   173 902

Summa finansiella anläggningstillgångar   171 146   173 902
          

Summa anläggningstillgångar   1 050 727   1 054 279
          

Omsättningstillgångar         

          

Varulager         

Råvaror och förnödenheter   466   501

Summa varulager 466 501
          

Kortfristiga fordringar         

Kundfordringar   9 283   11 812

Kortfristiga fordringar   13 832   2 900

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 6 545   8 053

Summa kortfristiga fordringar   29 660   22 765

Kassa och bank   121 134   173 201
          

Summa omsättningstillgångar   151 260   196 467
          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 201 987   1 250 746

Koncernens Balansräkning



34 35

Org nr 802001-5668 IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLINGIMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

   

  Not 2017-12-31   2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER       

          

Eget kapital       

Annat eget kapital inklusive årets resultat 287 845   265 493

    287 845   265 493

Förvaltade fonder 21 86   86

Summa eget kapital   287 931   265 579
        

Avsättningar       

Uppskjuten skatteskuld 22 27 820   29 072

Summa avsättningar   27 820   29 072
          

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 23, 24, 25 786 456   876 156

Summa långfristiga skulder   786 456   876 156
          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   16 287   15 271

Aktuella skatteskulder   18 440   8 000

Övriga skulder   10 413   7 557

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 54 640   49 111

Summa kortfristiga skulder   99 780   79 939
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 201 987   1 250 746
        

Koncernens Balansräkning

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

   

enligt indirekt metod  Not 2017-12-31   2016-12-31

Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat   46 504   72 056

  
37 342 36 710

0 -22 194

7 6

-4 28

Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 5 842 5 303

-21 301 -21 293

Betald inkomstskatt -3 300 -413

Kassaflöde från den löpande verksamheten         
före förändringar av rörelsekapital   65 090   70 204

Kassaflöde från förändringar i verksamhets- / rörelsekapital:       
Förändring av varulager   35   59

Förändring av fordringar   -6 895   -133

Förändring av leverantörsskulder   1 017   -2 649

Förändring av övriga rörelseskulder   8 385   5 810

Kassaflöde från den löpande verksamheten   67 633   73 291
          
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -36 554   -29 957

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0   71 569

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -89 451 -24 097

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   96 004 28 909

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -30 000   46 424
          
Finansieringsverksamheten         
Amorteringar av skulder -89 700 -53 175

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -89 700   -53 175
      
Årets kassaflöde   -52 067   66 540

Likvida medel vid årets början   173 201   106 661

          
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 121 134   173 201

- övriga ej likviditetspåverkande poster

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Koncernens Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

- resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar
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 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

   

Not      2017-01-01       2016-01-01
      2017-12-31       2016-12-31

 
Missionsverksamhetens intäkter
Gåvor och kollekter 4 3 976 4 760

Insamlade medel till speciella ändamål 5 847 871

Övriga intäkter 6 5 148 4 485

Summa 9 970 10 115
 

Missionsverksamhetens kostnader
Anslag 7 -914 -743

Medel som insamlats för speciella ändamål 5 -847 -871

Övriga externa kostnader 9,11 -9 145 -8 769

Personalkostnader 10 -20 756 -19 557

Kyrkhyra 11 -5 921 -5 705

Avskrivningar 15 -863 -861

Summa -38 445  -36 505

Resultat missionsverksamheten -28 475 -26 389

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 12 20 000 20 000

Resultat från övriga värdepapper och fordringar    

som är anläggningstillgångar 13 9 640 6 397

Kapitalkostnader -716 -439

Summa 28 924 25 958

Resultat efter finansiella poster 449 -431

ÅRETS RESULTAT 449 -431

Församlingens Resultaträkning

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

   

Not 2017-12-31  2016-12-31
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15

Inventarier  2 562 2 989

Summa materiella anläggningstillgångar 2 562 2 989

Finansiella anläggningstillgångar 16

Aktier i Probitas AB 17 110 000 110 000

Andelar i Bostadsrättsföreningar 18 958 958

Övriga värdepapper 19 170 188 172 944

Summa finansiella anläggningstillgångar 281 146 283 902

Summa anläggningstillgångar 283 708 286 891

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 175 103

Fordringar hos koncernföretag 400 459

Övriga fordringar 1 730 526

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 509 845

Summa kortfristiga fordringar 2 814 1 934

Kassa och bank 14 403 10 189

Summa omsättningstillgångar 17 217 12 122

SUMMA TILLGÅNGAR 300 925 299 014

Församlingens Balansräkning
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 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

   

Not 2017-12-31  2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Reservfond 247 362 247 362

Balanserat resultat 46 009 46 439

Årets resultat 449 -431

293 820 293 370

Förvaltade fonder 21 86 86

Summa eget kapital 293 906 293 456

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 849 557

Skulder hos koncernföretag 3 3

Övriga kortfristiga skulder 1 457 1 646

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4 711 3 353

Summa kortfristiga skulder 7 020 5 558

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 300 925 299 014

Församlingens Balansräkning

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

enligt indirekt metod   2017-12-31 2016-12-31
    
Den löpande verksamheten   
Resultat från missionsverksamheten   -28 475 -26 389

- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 863 861

Erhållen ränta 0 1

Utdelning 20 000 20 000

Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 5 842 5 303

Erlagd ränta och andra likviditetspåverkande poster -716 -439

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital   -2 485 -664

Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital:       
Förändring av fordringar   -880 229

Förändring av leverantörsskulder   292 -94

Förändring av övriga rörelseskulder   1 169 418

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -1 904 -111
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -436 -2 179

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -89 451 -24 097

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   96 004 28 909

Kassaflöde från investeringsverksamheten   6 118 2 633
        
Årets kassaflöde   4 214 2 522

Likvida medel vid årets början   10 189 7 667

        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   14 403 10 189

Församlingens Kassaflödesanalys

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
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 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 

(tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 

tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett resultat 

som avviker från den angivna summan.

Immanuelskyrkans församlings årsredovisning och koncern-

redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 

föregående år.

Koncernredovisning
Immanuelskyrkans församling upprättar koncernredovisning. 

Företag där Probitas AB innehar majoriteten av rösterna på 

årsstämman klassificeras som dotterföretag och konsolideras i 

koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten 

om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i 

koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas 

ur koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 

inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas 

inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Intäkter avseende missionsverksamheten redovisas då betalning 

erhållits. Nettoomsättningen består av hyresintäkter, hotell- och 

restaurangintäkter samt vårdintäkter. Uthyrningen klassificeras 

som operationell leasing eftersom den avser hyresavtal där 

ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till 

leasingobjektet i 

allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. 

Hyresintäkterna redovisas i den period uthyrningen avser, och 

inte vid aviseringstillfället. Betalningar, inklusive en 

första rabatterad hyra, enligt dessa avtal redovisas linjärt över 

leasingperioden.

Intäkter från vidaredebiterbara kostnader bruttoredovisas. 

Intäkter avseende hotell och konferenser redovisas i takt med att 

tjänsterna tillhandahållits. Kostnader för internetförsäljning  

avräknas från omsättningen. Vårdintäkter redovisas i den period 

som bidragen avser. Ränteintäkter redovisas i den period de 

avser.

Utländska valutor
Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga 

rörelsekostnader.

Låneutgifter
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera pågående 

ombyggnad räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan 

hänför sig till ombyggnadsperioden. Övriga låneutgifter redovisas 

som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Nedskrivningar
Varje balansdag görs en bedömning om det finns någon 

indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess

redovisade värde. Finns sådan indikation beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. Är återvinningsvärdet lägre än det redovisade 

värdet, skrivs tillgången ner till återvinningsvärdet.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 

som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 

de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 

hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 

koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 

tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 

inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig 

framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannorlikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 

legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 

resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 

eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 

redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

 Immanuelskyrkans församling
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 

som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 

nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utrangeringar 

redovisas under posten Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar. Tillkommande utgifter som avser tillgångar 

som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till 

den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 

värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 

kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 

anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive 

Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 

tillgångens restvärde. Företagets mark har obegränsad 

nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 

används för övriga typer av materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader:

Stomme och stomkompletteringar 60-150 år

Fasad, yttertak och fönster 30-100 år

Inre ytskikt, vitvaror, köksinredning 30-75 år

Värme-, VA-, el-system och hiss 30-55 år

Inventarier:

Byggnadsinventarier 5-15 år

Övriga inventarier 5 år

Finansiella poster
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 

avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 

avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande     

12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 

tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 

resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 

sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 

vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 

det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Finansiella instrument
Posten övriga värdepapper består huvudsakligen av aktier samt 

räntebärande placeringar. Innehaven innehas på lång sikt. 

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till 

anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna 

till anskaffningsvärde med bedömning av om 

nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen av 

nedskrivningsbehovet sker enligt portföljmetoden.

Koncernen har, i syfte att hantera den finansiella risken 

avseende låneportföljen, ingått ränteswapavtal. Detta innebär att 

rörlig ränta byts mot fast ränta och på så sätt skyddas koncernen 

och moderföreningen mot ränteförändringar. Eventuell 

ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en 

ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande 

resultatposter, och periodiseras över avtalstiden.  

Ränteinstrumenten uppfyller kriterierna för säkringsredovisning 

varför de ej värderas till verkligt värde vid bokslutstillfället. 

Verkligt värde framgår av not till balansposten Skulder till 
kreditinstitut. Upplupna räntekostnader har redovisats i 

balansräkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och  

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för 

inkurans har gjorts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen i moderföreningen och koncernen 

upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 

omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Beloppen rapporteras om inget annat anges i tusentals kronor 

(tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

I årsredovisningen är vissa siffror avrundade till närmaste 

tusental. Detta medför att summering av siffror kan ge ett resultat 

som avviker från den angivna summan.

Immanuelskyrkans församlings årsredovisning och koncern-

redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 

föregående år.

Koncernredovisning
Immanuelskyrkans församling upprättar koncernredovisning. 

Företag där Probitas AB innehar majoriteten av rösterna på 

årsstämman klassificeras som dotterföretag och konsolideras i 

koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten 

om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i 

koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas 

ur koncernredovisningen från och med den dag då det 

bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande 

inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas 

inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Intäkter avseende missionsverksamheten redovisas då betalning 

erhållits. Nettoomsättningen består av hyresintäkter, hotell- och 

restaurangintäkter samt vårdintäkter. Uthyrningen klassificeras 

som operationell leasing eftersom den avser hyresavtal där 

ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till 

leasingobjektet i 

allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. 

Hyresintäkterna redovisas i den period uthyrningen avser, och 

inte vid aviseringstillfället. Betalningar, inklusive en 

första rabatterad hyra, enligt dessa avtal redovisas linjärt över 

leasingperioden.

Intäkter från vidaredebiterbara kostnader bruttoredovisas. 

Intäkter avseende hotell och konferenser redovisas i takt med att 

tjänsterna tillhandahållits. Kostnader för internetförsäljning  

avräknas från omsättningen. Vårdintäkter redovisas i den period 

som bidragen avser. Ränteintäkter redovisas i den period de 

avser.

Utländska valutor
Vinster och förluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 

nettoredovisas bland övriga rörelseintäkter alternativt övriga 

rörelsekostnader.

Låneutgifter
Ränta på kapital som har lånats för att finansiera pågående 

ombyggnad räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan 

hänför sig till ombyggnadsperioden. Övriga låneutgifter redovisas 

som kostnader i den period till vilken de hänför sig.

Nedskrivningar
Varje balansdag görs en bedömning om det finns någon 

indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess

redovisade värde. Finns sådan indikation beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. Är återvinningsvärdet lägre än det redovisade 

värdet, skrivs tillgången ner till återvinningsvärdet.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 

som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 

de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 

balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 

hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 

koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 

tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 

inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig 

framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

utsträckning det är sannorlikt att avdraget kan avräknas mot 

överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 

legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 

resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 

eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall 

redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 

som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den 

nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utrangeringar 

redovisas under posten Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar. Tillkommande utgifter som avser tillgångar 

som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till 

den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens 

värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 

kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 

anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive 

Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 

tillgångens restvärde. Företagets mark har obegränsad 

nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 

används för övriga typer av materiella anläggningstillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader:

Stomme och stomkompletteringar 60-150 år

Fasad, yttertak och fönster 30-100 år

Inre ytskikt, vitvaror, köksinredning 30-75 år

Värme-, VA-, el-system och hiss 30-55 år

Inventarier:

Byggnadsinventarier 5-15 år

Övriga inventarier 5 år

Finansiella poster
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 

avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som 

avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande     

12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och 

tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i 

resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 

sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 

vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 

det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Finansiella instrument
Posten övriga värdepapper består huvudsakligen av aktier samt 

räntebärande placeringar. Innehaven innehas på lång sikt. 

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till 

anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna 

till anskaffningsvärde med bedömning av om 

nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen av 

nedskrivningsbehovet sker enligt portföljmetoden.

Koncernen har, i syfte att hantera den finansiella risken 

avseende låneportföljen, ingått ränteswapavtal. Detta innebär att 

rörlig ränta byts mot fast ränta och på så sätt skyddas koncernen 

och moderföreningen mot ränteförändringar. Eventuell 

ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en 

ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande 

resultatposter, och periodiseras över avtalstiden.  

Ränteinstrumenten uppfyller kriterierna för säkringsredovisning 

varför de ej värderas till verkligt värde vid bokslutstillfället. 

Verkligt värde framgår av not till balansposten Skulder till 
kreditinstitut. Upplupna räntekostnader har redovisats i 

balansräkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och  

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för 

inkurans har gjorts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen i moderföreningen och koncernen 

upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 

omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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Koncernen och Församlingen

Uppskattningar och bedömningar
Företaget gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 

av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som

innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande

räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter
Företaget undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inga variabler som påverkar 

värderingen har ändrats jämfört med tidigare värdering.

Not 2 Nettoomsättningens/rörelseresultatets fördelning
Nettoomsättningen och rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande.

Koncernen 2017 2016
Nettoomsättning
Hotell- och restaurangverksamhet 146 953 149 715

Hyresintäkter 126 677 120 256

Vårdintäkter 40 993 39 920

Övriga intäkter 893 1 700

Summa 315 516 311 592

Koncernen 2017 2016
Rörelseresultat  

Missionsverksamheten -28 475 -26 639

Fastighetsförvaltning 58 204 80 445

Hotellverksamhet 17 057 17 464

Vårdverksamhet 229 728

Övrig verksamhet -511 57

Summa 46 504 72 056

Not 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Församlingen 2017 2016

Försäljning till koncernföretag (% av summa missionsverks. intäkter) 0% 0%

Inköp från koncernföretag (% av missionsverks. kostnader) 19% 15%

Not 4 Gåvor och kollekter 2017 2016
Koncernen/Församlingen
Veckooffer, kollekter och gåvor 2 905 3 910

Kyrkoavgift 1 071 850

Summa 3 976 4 760

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Not 5 Insamlade medel till speciella ändamål 2017 2016
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan

Mission i Sverige 58 73

Mission i andra länder, varav 67 tkr från adventsmarknaden 155 196

Pastors- och Diakonutbildning 41 30

Equmeniakyrkan ofördelade 78 0

Equmenia 64 57

67 86

67 71

Mission Myanmar (Burma) 69 73

Bukalabi 0 32

Talita 10 0

Diakonia 29 13

Jul i Gemenskap 126 188

Ny Gemenskap 15 0

Världens Barn 18 12

SIRA 9 14

Övrigt 41 26

Summa 847 871

Not 6 Övriga intäkter  2017 2016
Koncernen/Församlingen
Serveringsintäkter 893 977

Deltagaravgifter studiecirklar 361 296

Läger 372 353

Avgifter musikskolan 1 328 1 268

Bostadsrätter och hyrda lägenheter 1 025 979

Övrigt 1 170 612

Summa  5 148 4 485

Not 7 Anslag 2017 2016
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan 95 50

Equmeniakyrkan Region Stockholm 158 163

Sociala Missionen 60 60

SIRA 50 50

Ny Gemenskap 150 150

Stockholms frikyrkoråd 118 118

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa 45 40

Vänförsamling Panvel/Indien 45 39

Tysta Hjälpen - akut hjälp 15 12

Equmenia Immanuel Stockholm 100 0

Immanuel Senior 60 60

Övriga anslag 17 1

Summa 914 743

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa, varav 67 tkr från adventsmarknaden

Vänförsamling Panvel/Indien, varav 67 tkr från adventsmarknaden
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Not 8 Övriga externa kostnader
Koncernen
I övriga externa kostnader ingår fastighetsskatt med 13 372 tkr (13 311 tkr) för koncernen. 

Not 9 Arvoden och kostnadsersättningar 2017 2016
Koncernen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsarvode 845 788

Skatterådgivning 0 49

Summa 845 837

Församlingen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 178 158

Summa 178 158

Not 10 Personalkostnader 2017 2016
Medeltalet anställda
Koncernen  

Kvinnor 137 138

Män 66 64

Summa 203 202

Församlingen
Kvinnor 15 16

Män 15 13

Summa 30 29

Könsfördelning församlingsstyrelse 2017-12-31 2016-12-31
Kvinnor 7 7

Män 6 6

Summa 13 13

Löner och andra ersättningar 2017 2016
Koncernen  

Styrelse och VD 4 059 3 628

Övriga anställda 76 738 74 502

Summa 80 797 78 130

Sociala kostnader 33 972 32 241

  varav pensionskostnader till styrelse o VD 1 496 1 136

  varav pensionskostnader till övriga anställda 5 555 5 217

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Forts Not 10 Personalkostnader 2017 2016
Församlingen
Styrelse  0 0

Övriga anställda 13 935 13 012

Summa 13 935 13 012

Sociala kostnader 5 664 5 259

  varav pensionskostnader till styrelse  0 0

  varav pensionskostnader till övriga anställda 1 446 1 306

Församlingens personalkostnader
Löner 13 935 13 012

Sociala kostnader 4 218 3 953

Pensionskostnader inkl löneskatt 1 446 1 306

Övriga personalkostnader 1 157 1 286

Summa 20 756 19 557

Not 11 Övriga externa kostnader 2017 2016
Församlingen
Arvoden inkl soc kostnader 255 259

Arvoden juridiska personer 473 426

Varuinköp 609 755

Läger 613 608

Instrumentvård 180 193

Transporter, resor och bilkostnader 319 383

Studiecirkelkostnader 241 240

Försäkringar och avgifter 364 311

Förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier 427 522

Kontorsmaterial 164 277

Leasing kontorsmaskiner o kaffemaskiner 201 193

Telefon och porto 371 303

Trycksaker 144 187

Webb och kommunikation 230 181

Annonser 296 301

IT-kostnader/Dataservice/Databehandling inkl dataprogram 525 563

Städning och lokalunderhåll 1 304 1 482

Säkerhet, teknik och ljud, installations- och div elarbeten 195 180

Blommor 146 158

Revisionskostnader 178 158

Inhyrd Ekonomichef 698 0

Bostadsrätter och hyrda lägenheter 676 556

Övrigt 538 535

Summa 9 145 8 769

Leasing och lokalhyra 2017 2016
Församlingen
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 258 tkr (282 tkr) och kostnadsförda lokalhyror uppgår till 5 921 tkr (5 705 tkr).

Inom 1 år 6 168 5 987

1-5 år 30 840 29 910

Senare än 5 år 0 0
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Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag 2017 2016
Församlingen
Aktieutdelningar 20 000 20 000

Summa 20 000 20 000

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2017 2016

Koncernen
Aktieutdelningar 5 842 5 303

Realisationsvinster 7 315 2 092

Realisationsförluster -3 517 -998

Summa 9 640 6 397

Församlingen
Aktieutdelningar 5 842 5 303

Realisationsvinster 7 315 2 092

Realisationsförluster -3 517 -998

Summa 9 640 6 397

Not 14 Skatt på årets resultat 2017 2016
Skatten avser bolagskoncernen i sin helhet.

Koncernen
Aktuell skatt -13 740 -8 599

Uppskjuten skatt 1 252 -4 555

Summa -12 488 -13 155

Avstämning av effektiv skatt 2017 2016
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 54 391 77 620

Skatt enligt gällande skattesats 22% -11 966 22% -17 076

Ej avdragsgilla kostnader -110 -260

Ej skattepliktiga intäkter 4 13

Skattemässiga justeringar avseende byggnader -262 132

Skattefri reavinst vid försäljning av dotterbolag 0 4 218

Underskottsavdrag 0 5

Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner -1 406 4 369

Redovisad effektiv skatt 25% -13 740 11% -8 599

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31
Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 974 261 1 001 770

Årets inköp 24 914 17 532

Årets omklassificering 1 565 6 909

Försäljning och utrangering -3 115 -51 950

Utgående anskaffningsvärde 997 625 974 261

Ingående avskrivningar -217 335 -198 874

Försäljning och utrangering 1 172 2 115

Årets avskrivningar -20 935 -20 576

Utgående avskrivningar -237 098 -217 335

Utgående planenligt restvärde 760 527 756 927

Specifikation av koncernens fastighetsinnehav 2017-12-31 2016-12-31

Fastighetsbeteckning Bokfört värde Bokfört värde
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 497 755 508 060

Hälsan 4, Tegnérgatan 4 11 855 12 060

Hälsan 5, Tegnérgatan 6 5 337 5 449

Facklan 5, Tegnérgatan 40 10 028 10 207

Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 46 090 25 218

Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 22 863 23 336

Resedan 5, Odengatan 80-82 23 793 22 149

Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 11 625 11 812

Berget 1, Västmannagatan 15 20 767 21 178

Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 25 396 26 012

Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 39 612 39 639

Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 884 918

Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 83 381 85 951

Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 201 693 205 489

Summa 1 001 079 997 479
Avgår: Internt eliminerad del av anskaffningsvärden -240 552 -240 552

Utgående anskaffningsvärde 760 527 756 927

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 759 643 756 009

Verkligt värde 2 976 900 2 480 750
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Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter
Merparten av bolagets fastigheter innehas för långsiktig uthyrning till företag (kommersiella lokaler) och till privat-

personer (bostäder). Samtliga fastigheter förutom Sjöbrisen 157 klassificeras därför som förvaltningsfastigheter. 

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs

av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende

den aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderings-

metoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern 

värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt påverka fastigheternas verkliga

värde.

Alla förvaltningsfastigheter värderades i slutet av 2014 till 2 421 000 tkr av en oberoende värderingsman.

Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner

mellan oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar.

Inför årets bokslut har det gjorts en bedömning av det verkliga värdet. Företagsledningen gör bedömningen att

fastigheterna har utvecklats som marknaden i övrigt. Förändringen av marknadsvärdet har därför gjorts

utfirån de generella nyckeltal om värdeförändringar i Stockholms innerstad gällande kontor, 

butiker och bostäder som externa marknadsvärderare har presenterat.

Koncernen 2017-12-31 2016-12-31
Pågående om- och tillbyggnader
Ingående anskaffningsvärde 2 936 8 458

Årets inköp 3 356 2 936

Omklassificering -2 936 -8 458

Utgående anskaffningsvärde 3 356 2 936

Koncernen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 228 961 218 452

Årets inköp 8 282 9 489

Försäljningar och utrangeringar -2 368 -528

Omklassificering 1 372 1 549

Utgående anskaffningsvärde 236 247 228 961

Ingående avskrivningar -108 447 -93 296

Försäljningar och utrangeringar 2 339 523

Årets avskrivningar -14 442 -15 675

Utgående avskrivningar -120 550 -108 447

Utgående planenligt restvärde 115 698 120 514

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31
Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 18 966 16 787

Årets inköp 436 2 179

Utgående anskaffningsvärde 19 402 18 966

Ingående avskrivningar -15 977 -15 116

Årets avskrivningar -863 -861

Utgående avskrivningar -16 840 -15 977

Utgående planenligt restvärde 2 562 2 989

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2016-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  173 902 177 620

Investeringar 89 451 24 097

Försäljningar -92 207 -27 815

Utgående anskaffningsvärde 171 146 173 902

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 283 902 287 620

Investeringar 89 451 24 097

Försäljningar -92 207 -27 815

Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 281 146 283 902
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Not 17 Aktier i dotterföretag
Församlingen Antal Bokfört 
Dotterföretag Andel aktier värde
Probitas AB 100% 100 000 110 000

Summa

Aktier ägda av dotterföretag
Hotel Birger Jarl AB 100% 30 000 7 310

Immanuelskyrkans Vård AB 100% 10 000 1 000

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 100% 100 100

Hotel Tegnérlunden AB 100% 1 000 100

Summa   

        

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:       
  Org nr   Säte
Probitas AB 556534-9734 Stockholm

Hotel Birger Jarl AB 556102-0826   Stockholm

Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257   Stockholm

Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 556534-9742   Stockholm

Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427   Stockholm

Not 18 Andelar i bostadsrättsföreningar 2017-12-31 2016-12-31
Församlingen
Järnvägsmannen, Wargentinsgatan 5 12 12

Birgersgården, Birger Jarlsgatan 99 15 15

Jägaren, Döbelnsgatan 31 15 15

Solsidan, Östermalmsgatan 75 30 30

Valand 10, Hälsingegatan 35 25 25

Lindormen 21, Styrmansgatan 17 B 161 161

Brahe, Brahegatan 46 700 700

Summa 958 958

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Not 19 Övriga värdepapper 2017-12-31 2016-12-31
Församlingen
Aktier och aktiefonder  Bokfört värde Bokfört värde

ABB  331 611

Alfa Laval  1 187 1 187

Assa Abloy 1 508 0

Atlas Copco   3 014 2 851

Autoliv  2 238 3 594

Axfood 1 556 0

Billerudkörsnäs 892 0

Bonava 0 184

Castellum  1 979 1 979

Ericsson   0 3 192

Essity 1 989 0

Handelsbanken  2 622 2 259

Hennes & Mauritz  234 2 804

Hexagon 1 223 0

ICA Gruppen 1 769 1 417

Indutrade  500 500

Industrivärden  1 330 1 330

Investor 3 417 3 728

Kinnevik 1 972 0

NCC  0 327

Nordea Bank  1 554 1 512

Sandvik  2 156 1 873

SCA  0 2 013

SEB  3 734 3 671

Securitas  0 506

Skanska  1 530 1 530

SKF  2 749 3 230

Swedbank  2 112 2 610

Swedish orphan biovitrum 0 996

Tele 2  2 172 3 021

TeliaSonera  0 3 415

Tieto  1 567 1 567

Volvo  4 254 4 136

Danske Bank 577 577

Kone   0 1 107

Novo Nordisk 971 1 554

Pandora 814 1 068

Sampo  0 993

Nordic Equities Fond 6 289 6 146

Etisk Global Indexfond 15 754 20 000

RBC Funds global Equity Focus 5 031 0

Goldman Sachs aktieindexobligation 6 000 3 000

Summa 85 025 90 488
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Forts Not 19 2017-12-31 2016-12-31
Andra värdepapper Bokfört värde Bokfört värde

Berling Media AB  135 135

Nordea Futura 182 182

Summa 317 317

Räntebärande placringar och räntefonder Bokfört värde Bokfört värde

Företagsobligationsfond 13 587 26 235

Dynamisk Räntefond 10 024 20 800

High Yield Fond 10 000 10 000

Adrigo Hedge Fond 10 105 10 105

SEB Asset Selection 5 000 5 000

Brummer Multi Strategy 5 000 5 000

Symbiotics sicav, sek 5 000 5 000

Symbiotics sicav, lux 5 000 0

Credit Oppurtunity 10 000 0

Private Markets 10 000 0

Private Equity Oppurtunity 1 130 0

Summa 84 846 82 140

Bokfört värde Bokfört värde

Övriga värdepapper totalt 170 188  172 944

Marknadsvärde Övriga värdepapper totalt  Marknadsvärde Marknadsvärde

- Aktier och aktiefonder 105 995 107 985

- Andra värdepapper 203 193

- Räntebärande placeringar och räntefonder 87 155 83 627

Summa 193 353  191 805

Marknadsvärdet för Berling Media AB saknas då bolaget ej är noterat på någon marknad.

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2017-12-31  2016-12-31
Koncernen
Förutbetalda försäkringspremier 764 723

Förutbetald tomträttsavgäld 2 765 2 738

Förutbetald hyra 143 137

Förutbetalda kostnader 1 851 3 405

Upplupna intäkter 696 395

Övriga poster 326 655

Summa 6 545 8 053

Församlingen
Förutbetalda försäkringspremier 40 53

Förutbetald hyra 143 137

Övriga poster 326 655

Summa 509 845

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Not 21 Förvaltade fonder 2017-12-31 2016-12-31
Församlingen
Stipendiefonden 86 86

Summa 86 86

Not 22 Avsättningar 2017-12-31 2016-12-31
Koncernen
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 203 6 048

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 21 617 23 024

Summa 27 820 29 072

Not 23 Långfristiga skulder 2017-12-31   2016-12-31
Koncernen
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut 786 456 876 156

Summa 786 456 876 156

Not 24 Ränteinstrument 2017-12-31   2016-12-31
De ränteinstrument som innehas uppfyller kriterierna för säkringsredovisning

och redovisas därför inte till verkliga värden i balansräkningen. 

  

Koncernen/Församlingen
Verkligt värde
Ränteswapavtal med negativt verkligt värde -66 500 -78 673

Summa -66 500 -78 673

Nominellt belopp på lån avseende ränteinstrument
Utestående ränteswappar 575 000   575 000

Summa 575 000   575 000
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Not 25 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31
Koncernen/Församlingen
Ställda säkerheter för långfristiga skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 834 766 834 766

Summa 834 766 834 766

Ställd säkerhet för Probitas AB för långfristig skuld till kreditinstitut

Värdepappersdepå 0 27 800

Summa 0 27 800

Summa Koncernen Immanuel 834 766 913 842

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader 19 571 18 109

Upplupna räntor 1 111 1 089

Förutbetalda hyresintäkter 23 045 18 887

Övriga poster 10 913 11 025

Summa 54 640 49 111

Församlingen
Upplupna personalrelaterade kostnader 3 894 2 635

Övriga poster 817 718

Summa 4 711 3 353

 Immanuelskyrkans församling
 Organisationsnummer 802001-5668

Not 27 Väsentliga händelser efter verksamhetsåret   
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen.

Stockholm den 15 mars 2018

Marco Helles, ordförande                           Stephen James, vice ordförande Vida Afua Attah

Mats Bernö                                                     Peter Dobers Joel Dutt

Malin Emmoth                                               Kristina Gustafsson      Hans-Olof Hagén

                                                  

Gunilla Hjelmåker                                          Rachel Norborg-Jerkeby Berit Ghavidel Rostami

Margoth Sonnebo

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 19 mars 2018

Jonas Grahn                                                Christina Gotting

Auktoriserad revisor                                   Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Immanuelskyrkans församling, org nr 802001-5668 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Immanuelskyrkans församling för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderförsamlingens och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförsamlingen och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till församlingen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

 Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av församlingens 
berättelse om verksamheten (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende dessa). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av församlingens 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera församlingen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

 

 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av församlingens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om församlingens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att församlingen inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Immanuelskyrkans församling för år 2017. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till församlingen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot församlingen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
församlingen. 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
församlingens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den 19 mars 2018 
 
 
Jonas Grahn 
Auktoriserad revisor 
 
 
Christina Gotting 
Auktoriserad revisor 
 

 

 2017-01-01  2016-01-01
 2017-12-31  2016-12-31

Intäkter  
Medlemsavgifter 41 29

Tisdagsträffarna: Servering 74 51

Insamlade kollekter och minnesgåvor 26 22

Insamlat till speciella ändamål 10 7

Deltagaravgifter utflykter och resor 117 188

Bidrag, Bilda och kommun 11 9

Bidrag Immanuelskyrkans församling 60 60

Summa intäkter 339 365
    

Kostnader
Tisdagsträffarna: Servering -66  -64

Tisdagsträffarna: Besöksarvoden -93 -93

Utbetalt till speciella ändamål -10  -7

Utflykter och resor -125 -169

Trycksaker och kopiering -7 -13

Uppvaktningar -9  -9

Porto och plusgiroavgifter -4  -5

Resekostnader o transporter -2 -1

Övrigt 0 -1

Summa kostnader -314  -361

ÅRETS RESULTAT 24 4

Immanuel Senior i Immanuelskyrkan  Resultaträkning
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Immanuel Senior i Immanuelskyrkan Balansräkning       

  2017-12-31   2016-12-31
TILLGÅNGAR   

Fordringar på Immanuelskyrkans församling 33   9

        

SUMMA TILLGÅNGAR 33   9

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Eget kapital       

Balanserade medel 9 5

Årets resultat 24   4

Summa eget kapital 33   9

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 9
  

Revisionsberättelse

Undertecknade, som utsetts att granska Immanuelskyrkans Immanuel Seniors räkenskaper och förvaltning för 2015, får efter fullgjort 

uppdrag lämna följande revisionsberättelse.

Vi har tagit del av styrelsens protokoll och granskat räkenskaperna. 

Vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföring eller förvaltning i övrigt.

Med anledning av den verkställda revisionen föreslår vi

-att balans- och resultaträkningarna per 31 december 2015 fastställs.

samt att

- styrelsens ledamöter med tacksamhet beviljas ansvarsfrihet för  räkenskapsåret 2015.

Stockholm den   28  januari  2016

Maud Ackeberg                            Sven-Evert Rönnedal

Undertecknade, som utsetts att granska Immanuelskyrkans Immanuel Seniors räkenskaper och förvaltning för 2017, får efter fullgjort 

uppdrag lämna följande revisionsberättelse.

Vi har tagit del av styrelsens protokoll och granskat räkenskaperna. 

Vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföring eller förvaltning i övrigt.

Med anledning av den verkställda revisionen föreslår vi

-att balans- och resultaträkningarna per 31 december 2016 fastställs.

samt att

- styrelsens ledamöter med tacksamhet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stockholm den     februari 2018

Maud Ackeberg                            Sven-Evert Rönnedal

Undertecknade, som utsetts att granska Immanuelskyrkans Immanuel Seniors räkenskaper och förvaltning för 2017, får 
efter fullgjort uppdrag lämna följande revisionsberättelse.

Vi har tagit del av styrelsens protokoll och granskat räkenskaperna. 

Vid revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingarna, bokföring eller 
förvaltning i övrigt.

Med anledning av den verkställda revisionen föreslår vi

-att balans- och resultaträkningarna per 31 december 2017 fastställs.

samt att

- styrelsens ledamöter med tacksamhet beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017

Stockholm den 19 februari 2018

Maud Ackeberg                            Sven-Evert Rönnedal

Produktion: PQM AB, Lubber AB. 
Text: Anställda inom respektive område
Foto: Marco Helles, Johan Bohman och arkivbilder.
Översättning: Lennart Simonsson, Bernadette 
Ebenholtz, Geri Lindberg och Gary Watson.
Tryck: Östertälje Tryckeri 2018.
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