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År 2020 kommer att gå till historien som pandemins år över 
världen. För Immanuelskyrkans församling har det sannerligen 
varit speciellt. Församlingen är en kropp som hör samman, 
Kristi kropp. Gemenskapen stavas alltid med stort G och vi 
gläds ofta över den. Att kunna mötas, få mötas. Vi vill att för-
samlingen, gemenskapen, ska vara en plats att gå till i glädje 
såväl som sorg, en gemenskap som ger inspiration och tröst, 
en bönens plats. Vi är tacksamma över tak och väggar, skydd 
och en plats för rytm i veckan, året, livet. En trygg plats.

När vi som arbetar i kyrkan i mars började förstå att det var 
dags att ta fram krisplanen insåg vi att allt gick ut på att sam-
las i kyrkan, att hålla om, hålla i, hålla ut, där vid kaffekoppen 
och ljusen och bönen. Men nu började det luta åt att vi inte 
skulle kunna mötas på plats, som vanligt, med våra kroppar. 
Eller snarare, vidden av pandemins intrång har kommit till oss 
allt eftersom. Så har alla fått lära sig nya vanor, nya sätt att fi-
ra gudstjänst, dela gemenskap och försöka hålla kontakt utan 
att mötas fysiskt i kyrkan. En del har uppfunnit utomhuskyrk-
kaffet, andra har upptäckt värdet av en samtalsvandring.

Det var en del som inte blev av under året, som behövde 
ställas in. Som Immanuel Seniors fina arbete som bara hann 
starta innan det avbröts, och sedan starta om lite kort med 
vandringar på höstkanten. Läger av olika slag gick inte att ge-
nomföra och konfirmationen fick avbrytas. Konserter i större 
format gick inte att genomföra eller blev digitala. Gudstjänst-
gemenskapen blev mindre och mindre för att under många 
månader bara vara digital. Allt detta saknas oss. 

Men det var mycket som blev. Fina telefonsamtal, brev-
hälsningar med uppmuntran, lunchservering på kyrkbacken 
många lördagar under året. Vi lärde oss allt mer om de digi-
talt sända gudstjänsterna, bönesamlingarna, smågrupperna, 
sammanträdena. Det blev också en tydlig påminnelse om att 
kyrkan är mer än sitt hus. Kyrkan är den gemenskapskropp 
som inte är låst av tid och rum. Bönen känner inga sådana 
gränser. Det går att dela gudstjänst också med fysisk distans, 
även om vi längtar efter gemenskapen på plats, med kroppar-
na. Nästan varje vecka har kyrkan varit öppen för ljuständning 
och nu sänds även en liten bönestund som ganska många 
följer. Julmarknaden ställde om till en julgåva med gott resul-
tat. Jul i gemenskap blev Julkassen, med mat, present och 
halsduk som delades ut på flera håll i Stockholm.

De digitala verktygen har varit en välsignelse. Så många 
gånger jag har tackat Gud för dessa verktyg och för de tek-

niker som får det att fungera. Vi har kunnat hålla mycket kon-
takt med varandra. Det är fint att kunna se ansikten på var-
andra, precis som att höra röstens nyanser. Det öppnar ock-
så för nya möjligheter. Att ändå kunna delta trots sjukdom, att 
kunna delta medan en bor på annan ort eller i annat land en 
period, att lyssna till en föreläsare från en annan del av värl-
den och kunna ställa frågor. 

Under året fortsatte också arbetet med vår nya webbplats. 
Det blev mer utdraget än förväntat av olika orsaker men i 
mitten av september sjösattes vår nya hemsida och sedan 
dess har vi fortsatt att förbättra, till exempel genom att by-
ta till ett nytt boknings-/kalendersystem. Fortfarande finns en 
del barnsjukdomar men likt på andra områden är vi i en lär-
process. 

Gemenskap i pandemins år

Ulla Marie Gunner, församlingens föreståndare.
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VÄ L KOM M EN T I L L 2020 Å R S Å R SR EDOV I SN I NG

Immanuelskyrkan är i ständig förändring.  
Historia och tradition sammanflätas med 
nyskapande och utveckling. Då är det viktigt 
att ha en gemensam grund att stå på.

All verksamhet utgår från  
Immanuelskyrkans vision:

lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för människor 
från hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till guds-
tjänst på flera språk och under många former och traditioner. 
Vi värdesätter mångfald och vill att vår församling präglas av 
värme, kärlek och respekt. Vi strävar efter en miljö där barn 
och ungdomar 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 kategoris-
ka svar på teologi, andlighet och bibelsyn. Vi värdesätter att al-
la 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 sam-
lar en mångfald av människor från hela världen. Sekterism, dö-
mande och nedvärdering av andra hör inte hemma i vår kyrka. 

Vår ständiga ambition är att stärka människors gemenskap, att 
överbrygga kulturella och sociala barriärer – såväl i vår försam-
ling som i samhället.

En livskraftig kyrka är i ständig förändring. För oss är det vik-
tigt att alla – oavsett ålder och situation – kan känna sig hem-
ma i lmmanuelskyrkan. Historia och tradition ska förenas med 
nyskapande och utveckling. I praktiken ställer det krav på öm-
sesidighet och kärlek, en kultur som är accepterande och in-
lyssnande inför varandras erfarenheter.

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

Församlingens uppdrag och vision ska leda oss i vårt arbete. 
Vi värdesätter frivillighet och delaktighet – det idee lla engage-
manget är omistligt och något vi alltid arbetar för att stärka. 
Våra beslutsvägar är demokratiska och öppna och vi värde-
sätter 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. 

Det som verkligen har varit en utmaning är att mötas som för-
samling till olika slags beslut. Kort efter de första restriktio-
nerna skulle vi ha haft ett församlingsmöte. Årsmötet låg ock-
så nära i tid och vi insåg ganska snart i styrelsen att det inte 
skulle kunna genomföras. Men då var vi nog rätt övertygade 
om att vi skulle kunna hålla årsmöte i början av hösten. Så 
blev det inte. När årsmötet väl genomfördes i oktober hade 
vi brottats med formerna för det och landat i att enbart be-
handla formalia och valberedningens förslag genom omröst-
ning i förväg via vanliga brev. Motionerna sköts på framtiden 
till den dag, som vi då trodde låg nära, då vi skulle kunna 
mötas igen. Redan i mars föreslog styrelsen en ny pastor till 
församlingen. Styrelsen ville att församlingen skulle ta beslut 
med fysisk närvaro. Inte heller det gick att genomföra. Och in-
för det nya året står vi inför att återigen ta beslut genom om-
röstning via brev. 

Men här öppnar sig också nya möjligheter för demokrati. Ar-
bete pågår med att testa verktyg som ska göra det möjligt att 
delta digitalt i ett församlingsmöte, att kunna rösta i mötet, 
närvarande i rummet, eller digitalt. Det bör också kunna gå att 
delta i diskussion genom digitala verktyg. Vi har en extra ut-
maning då vi hela tiden använder två språk i våra församlings-
möten. Men detta måste gå att lösa. Och när det är löst tror vi 
att det kan öka delaktighet, förbättra information och kommu-
nikation, öka möjligheten att ställa frågor. Det ska helt enkelt 
kunna vara möjligt att delta från annan ort, eller då pande-

mi, sjukdom eller annat inte gör det möjligt att vara på plats.
Vår församling består av en mångfald av människor med oli-
ka bakgrunder – kulturellt, etniskt, teologiskt, åldersmässigt. 
Mångfald är inte lätt. Ibland gör det ont att vara gemenskap. 
Under året har olika synsätt och olika värdegrund gått i dagen 
i samband med pastorsrekrytering. Mångfald förutsätter både 
att kunna vara tydlig med sina egna ståndpunkter och öppen 
för att kunna lyssna till andras. Det förutsätter en generositet 
och en församlingssyn och bibelsyn som är större än vad en 
enskild människa eller grupp omfattar. Det handlar också om 
våra ordningar och vår demokrati. Här behöver vi arbeta vida-
re med vad som står i våra styrande dokument. 

Ett nytt år är inne. Vi är tvungna att leva med osäkerheten i 
planering, i framtidssatsningar, i hur vi är gemenskap. Vad 
gäller pandemin så pågår vaccinering, forskning, rekommen-
dationer och annat som påverkar församlingens vardag. Om 
vi i början såg tidshorisonterna förskjutas gång efter gång, till 
nästan hopplöshetens gräns, så är vi nu ändå där att vi be-
höver börja hoppas på normalare omständigheter. Vår ge-
menskap behöver det. Vår demokrati behöver det. Vårt guds-
tjänstliv behöver det. Men vi har också lärt oss vad det kan 
betyda att inte ta kyrkans rum för givet. Det delar vi med krist-
na syskon i världen. Vad det gör med oss får framtiden utvisa.

Guds fred och frid
Ulla Marie Gunner
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ÅT ER BL ICK PÅ 2020

Immanuelskyrkan är en församling med hjärta för Stockholm 
och världen. Hos oss samlas människor från alla kontinenter 
och vi firar gudstjänst på fyra olika språk med olika former 
och traditioner. Vi vill vara en gemenskap där många kan kän-
na sig hemma, vem man än är och var man än kommer ifrån.

Pandemin har självklart präglat hela året. När den var ett fak-
tum i mitten av mars stängdes kyrkan och de olika språkgrup-
perna fick ställa om sin verksamhet. I början av höstterminen 
öppnades kyrkan en kortare period för gudstjänster med ett 
begränsat antal besökare, innan lokalerna stängde igen i ok-
tober. Vi har fått vänja oss vid att fira gudstjänst på ett nytt 
sätt och är tacksamma för att det är möjligt. Vi är också tack-
samma för den entusiasm som har funnits bland de tekniker 
som har hand om ljud och bild.

Immanuel 153 firar vanligtvis gudstjänst på söndag klockan 
16 med nattvard i fokus. Vårt sätt att vara kyrka har sedan 
starten byggt på att samlas i mindre grupper. Denna organis-
ka organisationsform har varit en tillgång när verksamheten 
har behövt anpassa sig till de nya omständigheterna. Året 
2020 har framför allt lett till fördjupade relationer och många 
nya sätt att tänka gudstjänstliv och gemenskap. Vår verksam-
het har flyttat ut i naturen och på nätet. Under sommarmå-
naderna möttes vi varje vecka (tio gånger) i Vasaparken för 
picknick, sällskapsspel, samtal och bön. Under höstterminen 

har vi erbjudit söndagsvandringar på olika platser i Stockholm 
med samtal, reflektion, fika och bön. Även själavård och an-
dra samtal har kunnat flyttas utomhus till parkbänkar och pro-
menader eller erbjudits digitalt. Kurser i andlig vägledning har 
erbjudits digitalt och även hemgrupperna (fyra stycken) har 
främst träffats digitalt sedan pandemin bröt ut.

Från och med november livesänds ”Söndagssamtalet” på 
Instagram, som en gudstjänst i miniformat med kort predikan, 
frågor och bön. Några stora teman vi arbetat med under 2020 
har varit: ”Möten med Jesus”, ”Älska din nästa” och ”Trons 
ögon ser mening i det som inte syns”. Vårt Instagramkonto  
@immanuel153 har sedan lång tid tillbaka varit en plats för 
olika människors livsberättelser och tankar, och det har fyllt 
en extra viktig funktion under pandemin. Varje vecka har nya 
inslag publicerats av olika skribenter från 153. I nuläget har 
vi cirka 350 följare och vi upplever att det blommar och når 
nya människor. Under december livesändes även ”Julmusik 
från soffan” på Instagram, små konserter från olika vardags-
rum i Stockholm.

Den Internationella gruppen har upplevt ett år där stora utma-
ningar och välsignelse har mixats. När coronaviruset gjorde 
det omöjligt att samlas blev den stora frågan: ”Hur kan vi hål-
la kontakten i gemenskapen och i våra uppdrag?” Välsignelse 
har vi upplevt genom att olika typer av gemenskap och om-

År 2020 var ett minst sagt annorlunda år för 
Immanuelskyrkan. Coronapandemin tvingade oss 
att stänga dörrarna för besökare under stora delar 
av året. Kyrkolokalerna som vanligtvis myllrar 
av liv varje dag stod tomma – men församlingen 
hittade nya vägar för att på olika sätt fortsätta med 
verksamheten. 

Här kommer en återblick kring hur församlingen 
har fått ställa om, plus några höjdpunkter från året 
utifrån församlingens fyra prioriterade områden.

sorg om varandra har uppstått. En engagerad grupp volontä-
rer har sett till att vi har kunnat sända live digitalt med både 
musik, skriftläsning och vittnesbörd. Detta har ofta spelats in 
i medlemmarnas hem och sänts via video.

Samtidigt som det inte har varit möjligt att träffas centralt så 
har vi samlats i mindre gemenskaper. Bibelstudier och böne-
samlingar har genomförts digitalt, söndagsskola och bibel-
skola för unga har spelats in varje vecka och gjorts tillgäng-
liga digitalt. Flera regionala sammankomster har genomförts 
i hela Stockholmsområdet. Dessa sammankomster har sam-
mankopplat kyrkans medlemmar för gemenskap och stöd.

Under sommarmånaderna fanns det möjlighet att träffas ut-
omhus. Varje söndag efter gudstjänst har många samlats i 
Humlegården för picknick. En höjdpunkt var när 35 medlem-
mar kunde samlas och gå runt Brunnsviken. Under promena-
den tog man pauser och passade på att läsa psalmer och be. 
I oktober genomförde en grupp unga vuxna och ungdomar en 
retreat på Björkögården i Roslagen över ett veckoslut. Delta-
garna i retreaten spelade in en gudstjänst som hela försam-
lingen kunde delta i. Det var första gången i Immanuel Inter-
nationals historia som någonting sådant genomförts.

Under detta år av utmaning och välsignelse är vi tacksam-
ma för all engagerad personal och alla volontärer som anpas-
sat sig till nya sätt att hålla kontakten och förkunna det Go-
da Budskapet. Vi är tacksamma för alla medlemmar som ta-
git många initiativ till att ta hand om och stödja varandra. Vi 
är tacksamma för det offrande som medlemmarna i interna-
tionella gruppen bidragit med så att vi kan vidareutveckla för-
samlingen i framtiden när vi kommit igenom denna pande-
misäsong.

Den koreanska gruppen har fått en helt ny upplevelse på 
grund av Covid-19. Som kyrka funderade vi på hur vi skul-
le ange riktningen för vår tjänst. Med tanke på pandemin 
blev det en viktig uppgift att besluta om hur vi kunde fortsät-
ta att fira gudstjänst. Redan före pandemin hade vi flera digi-
tala verktyg, och dessa verktyg hjälpte till att digitalisera kyr-
kans tjänster. Samtidigt bidrog det till att ange riktningen för 
kyrkans tjänst för kommande generationer. I nästan ett år har 
medlemmar inte kunnat be fysiskt tillsammans utan vi har 
startat en epok då vi kan fira gudstjänst och be tillsammans 
digitalt. En viktig möjlighet i en troendes liv förlorades. Men 
med tiden insåg vi återigen vilken stor välsignelse det var att 
vi alla, som är del i Kristi kropp, kan tillbedja och uppleva ge-
menskap i Guds kyrka.

När vi började arbeta med distanssändningar skickades vec-
kovis – till varje familj – predikningar med ljudinspelade filer 
samt en liten liturgi för tillbedjan. Detta skickades tillsammans 
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med veckovisa kyrkonyheter. Baserat på detta hade varje fa-
milj sin egen gudstjänst. Vi är tacksamma för den dyrbara fa-
miljetiden som användes för att fokusera på Ordet under till-
bedjan, och det var bra att kunna tillbe Gud i våra familjer. 
Sedan såg vi behov av att utveckla metodiken så vi börja-
de spela in predikan som en video så att predikan kunde ses 
och höras via Youtube. Från maj leddes dessutom den virtu-
ella söndagsgudstjänsten av en pastor via videoplattformen 
på ett sådant vis att vi kunde be gemensamt. Varje söndags-
kväll har vi också organiserat så att vi kunnat be med pastorn 
via videoplattformen.

11-gudstjänsterna i den svenska gemenskapen fick också 
snabbt ställas om till digitala format då pandemin bröt ut. Vi 
hann avtacka pastor Tobias Frelin. Helgen därpå provpredi-
kade pastor Esther Kazen, men då hade vi varit tvungna att 
stänga ner för deltagande och istället bli digitala. Det blev en 
stor omställning under våren för framför allt våra deltagare – 
en sorg över att inte komma till kyrkan, att inte dela gemen-
skap, inte heller vid kyrkkaffet. För personal och volontärer 
innebar våren en lärprocess i att ställa om till digitala sänd-
ningar, både gudstjänster i direktsändning och gudstjänster 
som spelades in i förväg.

I början av februari, innan pandemin bröt ut, hade vi den sto-
ra förmånen att uppmärksamma att Gunno Södersten – som 
ledde musiklivet i Immanuel under nästan 50 år – skulle ha 
fyllt 100 år. Under lördagen stod ett seminarium utifrån den 
kommande boken ”Från själ till själ det ljöd” och en orgel-
konsert av Leander Franke i fokus. Söndagen inleddes med 

en musikgudstjänst i Gunno Söderstens anda, och senare en 
stor jubileumskonsert där bland annat kören Vox Immanuel, 
S:t Jacobs kammarkör och en stråkorkester ur Kungliga Fil-
harmoniska Orkestern medverkade. Under gudstjänsten pre-
dikade Peter Halldorf och Stina Ekblad läste text. I samband 
med detta presenterade Halldorf även sin bok ”Därför sörjer 
jorden” vid ett seminarium om teologi och klimatkris. Jubileet 
avslutades sedan med en lunchkonsert på måndagen.

Under året minskade antalet medverkande i gudstjänsterna 
och det blev i princip omöjligt för våra körer och brassband 
att vara med mer än i begränsad omfattning. Inbjudna gäst-
predikanter har fått vänta. I stort har gudstjänsterna följt kyr-
koårets tema, vi sjunger färre psalmer och ofta finns någon 
av Sånger från Immanuel med, sånger ur vårt ungdomsarbe-
te. Under våren hade vi en temaperiod med rubriken ”Älska 
varandra” över fem veckor. Det präglade gudstjänsterna i de 
båda svensktalande gudstjänstgrupperna. Tyvärr kunde an-
dra planerade program i serien inte genomföras.

Under två och ett halvt år har Immanuelskyrkan varit värd för 
ett portugisisktalande arbete, lett av pastor Ivani Ahlberg. Från 
mitten av januari 2019 anställdes hon på halvtid, ett projekt 
med stöd från Equmeniakyrkans församlingsgrundande pro-
gram. Arbetet har bestått av relationsbyggande, gudstjänster, 
språkcafé med mera. Styrelsen beslutade under 2020 att in-
te förlänga projektet inom Immanuelskyrkan. Med pandemins 
verkningar behöver vi kraftsamla de redan befintliga grupper-
na. Vi vill fortsätta att be för pastor Ivani Ahlberg och gruppen, 
när de nu under nästa år kommer att samlas i hemmen igen. 

Med anledning av antalet insjuknade i covid-19 
har restriktioner och rekommendationer 
skärpts löpande. Församlingen har fått anpassa 
verksamheten i relation till detta. 
Nedan ser du några av de viktigaste händelserna. 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

28 februari
Koreanska gruppen ställer 

in sina gudstjänster.

29 mars
Det planerade 
församlingsmötet ställs in. 
Beslut tas om att förlänga 
stängningen av kyrkan. 
Under våren sker mycket 
verksamhet digitalt, en del 
utomhus och vissa mindre 
grupper fortsätter att 
träffas under trygga former.

11 mars
WHO uttalar att världen har 
en pandemi och det första 

dödsfallet i Sverige av covid-19 
rapporteras.

13 mars
Hela kyrkan stänger och en 

omställning av verksamheten 
påbörjas.

14 mars
Lunch i gemenskap ställer 

om och serverar den första 
lunchen för utsatta på 

kyrkbacken istället för inne i 
kyrkan.

15 mars
Gudstjänster och konserter 

börjar sändas digitalt.
24–25 december

800 julkassar delas ut till behövande, 
bland annat utanför Immanuelskyrkan.

6 september
Gudstjänster öppnas för 

ett begränsat antal delta-
gare med olika ingångar.

18 oktober
Årsmötet webbsänds på svenska 

och engelska. Endast 50 personer 
i olika roller är närvarande i 

kyrkolokalen.

29 oktober
Nya skärpta krav i 
region Stockholm. 

Equmeniakyrkan re-
kommenderar inställ-

da/omställda guds-
tjänster vilket gör att 
vi bestämmer oss för 

att återigen stänga 
kyrkans dörrar.

24 november
Nya restriktioner om att högst 
åtta personer får samlas. Be-

gravningar får ha 20 deltagare. 
Equmeniakyrkan rekommende-
rar att inga fysiska möten äger 
rum, med fortsatt undantag för 
trygga diakonala insatser samt 

sändning av gudstjänster.

31 oktober
Alla helgons 

dag och 
sista öppna 

gudstjänsten 
för året.

28 december
Vaccination av boende på 
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gare än någonsin. Man har även anlagt en stor regnvatten-
cistern på kyrkans tomt för att kunna ta hand om översväm-
ningsvattnet under regnperioden. Projektet säkrar kyrko-
byggnadens grund från underminering samt möjliggör för 
besökarna att ta sig torrskodda till kyrka, skola och hälsocen-
ter. I Panvel gör mikrofinans-projektet i den fattiga byn Mor-
ba att kvinnor kan låna startkapital och får utbildning vid eta-
blerandet av egna småskaliga företag, som djuruppfödning, 
grönsaksodling med mera. Projektet har hittills varit fram-
gångsrikt, gett kvinnorna möjlighet till egen försörjning samt 
kraftigt stärkt kvinnans sociala ställning inom såväl familj som 
samhälle. Vi har även stöttat församlingens arbete bland den 
mycket utsatta och fattiga gruppen Pawara Tribe, samt gett 
stöd till bygget av ett ”Multifunctional Center” (inklusive kyr-
ka) i staden Chopda. Många människor har där kommit till tro 
på Jesus. Detta stöd har finansieras genom inkomna medel 
vid Panvel Run i Humlegården 2018. Pengarna var avsedda 
för bygget av en ny kyrka i Panvel, men detta projekt har stu-
pat till följd av att markfrågan inte har kunnat lösas.

Immanuelskyrkans julmarknad på första advent har länge varit 
en tradition för församlingen, med syfte att samla in pengar till 
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Med anledning av pandemin utökade vi vårt ansvar för lunch-
serveringen Lunch i Gemenskap, och när vi hade som flest 
gäster delade vi ut cirka 300 portioner. Många är de gäster 
som har hälsat och tackat församlingen för att vi har gjort den 
här insatsen. Vi är tacksamma för alla engagerade volontärer 
som har bidragit till att vi har kunnat ge den här hjälpen. Un-
der julen ställde vi om vårt årliga öppna julfirande under tre 
dagar med julbord – Jul i gemenskap – till att istället dela ut 
julkassar med julmat, julklapp och halsdukar. Det bjöds även 
på kaffe och delades ut extra julklappar till barnen. Också 
duschverksamheten för hemlösa EU-migranter har vi kunnat 
fortsätta med. För de EU-migranter som inte har så många 
andra möjligheter att sköta sin hygien är möjligheten att få 
komma till Immanuelskyrkan och duscha mycket värdefull.

Personal och volontärer i diakonin har hjälpt till med matinköp 
för dem som har varit isolerade och vi har också, på olika sätt, 
försökt hålla kontakten med våra äldre medlemmar som vi på 

grund av smittorisken inte kan besöka. Vi har ringt och skick-
at brev och årets julblomma blev istället för ett besök med en 
blomkruka ett julbrev där vi bifogade en liten magnetisk jul-
krubba att sätta på kylskåpet. Under hösten började vi med 
förbönsandakter på onsdagar via Facebook.

Församlingen har ett särskilt ansvar för människor i närom-
rådet, men vi jobbar också med att utveckla och genomfö-
ra angelägna missions- och biståndsprojekt i samarbete med 
våra vänförsamlingar i N’djili, Kongo-Kinshasa, och Panvel, 
Indien. Vi ger även stöd till teologistuderande i Myanmar/
Burma. Arbetet leds av Immanuelskyrkans missions- och bi-
ståndskommitté.

Under 2020 har en mängd projekt kunnat genomföras i sam-
arbete med våra vänförsamlingar. I N’djili har undernärda barn 
fått näringsrik kost genom ett nutritionsprojekt som har på-
gått sedan millennieskiftet men nu i coronatider är det vikti-

Det har på många sätt varit ett intensivt år för 
diakonin. Vi har under året sett en ökning av 
förfrågningar om hjälp från personer som har fått 
det svårare då de till exempel har förlorat sitt 
arbete, men det finns också ett ökat behov av 
samtalsstöd.

internationell mission och bistånd – både genom Equmenia- 
kyrkan och våra vänförsamlingar i Indien och Kongo-
Kinshasa. Till följd av coronapandemin kunde julmarknaden 
i år inte genomföras på traditionellt sätt. Istället anordnades 
en alternativ julmarknad där man kunde köpa ett gåvobrev att 
ge bort. Totalt kom det in hela 104 858 kronor – ett fantastiskt 
bra resultat med tanke på förutsättningarna!

Klimatförändringar påverkar många utsatta grupper – något 
miljö- och rättvisegruppen arbetar för att uppmärksamma 
och minska. En handlingsplan är framtagen för implemente-
ring av ett uppdaterat miljö- och hållbarhetsarbete och skulle 
ha diskuterats med kyrkans ledning i mars, men det har skju-
tits på framtiden tills möten medges igen. Inplanerade före-
läsningar och seminarier i samarbete med nätverket Klimat- 
Sverige och Klimatriksdagen fick också ställas in eller hante-
ras digitalt. Detsamma gäller inplanerade stora klimatdemon-
strationer, även om några mindre klimatstrejker hann genom-
föras före coronautbrottet. Medlemmar i gruppen har dock 
varit aktiva i olika samarbeten, bland annat kring dokumen-
tärfilmen ”Greta”. 
 
Sociala missionen grundades av missionsförsamlingar i 
Stockholmsområdet för över hundra år sedan, för att möta 
nöd och fattigdom. De senaste åren har förändringar skett, ef-
ter att samtal och utredning genomförts. Några verksamheter 
har knoppats av, som ett boende och gymnasieskolan. För-
samlingarna har fört ett engagerat samtal om framtiden och 
nu finns ett nytt fokus på bostäder för unga migranter, stöd 
till bostadslösa barnfamiljer, rättsligt stöd till utsatta i allmän-
het och ett projekt som gäller äldre utsatta. Sociala missionen 
samverkar också med andra organisationer. En del av verk-
samheten stöds av Stockholms stad.
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Immanuelskyrkan vill skapa en trygg och rolig 
gemenskap för barn, tonåringar och unga, där 
de kan ställa frågor om livet, växa i sin tro och 
träffa vänner. Under året har mycket fått göras 
annorlunda.

BA R N OCH TONÅ R, U NGA V U X NA OCH FA M I L J 

2020 har tvingat barnverksamheten i den internationella grup-
pen utanför ”det normala”. Vi insåg ganska snabbt att om vi 
skulle kunna nå ut till barnen och familjerna under pandemin 
var vi tvungna att vara kreativa. Vi bestämde oss för att vi 
trots pandemin skulle erbjuda söndagsskola varje söndag un-
der året. När vi började med digitala gudstjänster på youtube 
fortsatte vi som vi som vanligt, att barnen är med i början av 
gudstjänsten, får vara med på barnrutan och sedan får sin 
egen stund. Via en annan länk kunde de se söndagsskolepro-
grammet. Under flera månaders tid skickades det också ut ett 
paket till cirka 85 familjer som hörde till söndagsskolestunden.

Under sommaren hade vi vår ”sommarverksamhet” som vi er-
bjöd till 50 personer under en hel vecka. Årets tema handlade 
om hur Jesus kraft hjälper oss genom allt i livet. Vi erbjöd ock-
så lovverksamhet där vi bjöd in barnen till ett dygn av lek och 
gemenskap i kyrkan. Med hjälp av cirka 40 volontärer har vi i 
den internationella gruppen kunnat genomföra en riktigt me-
ningsfull barnverksamhet där Jesus kärlek genomsyrat allt vi 
gjort och evangeliets budskap varit tydligt.

Även den svensktalande barnverksamheten har fått ställa om. 
Under de perioder då kyrkan har varit stängd eller begränsad 
för gudstjänstbesök har Skaparsöndag inte haft möjlighet att 
träffas. Rollspelsäventyret i Immanuelskyrkan, för barn mellan 
cirka 8–13 år, har under året spelat flera olika äventyr, också 
digitalt hemifrån med egna datorer. Kompiscraft är en spel-
kommunitet där vi bygger världar på Minecraft utifrån olika 
teman. Det startade som en alternativ verksamhet under pan-
demin, men har nu växt och blivit en egen fast verksamhet. Vi 
tränar på samarbete och pratar om vad det innebär att vara 
en bra kompis. Antingen spelar vi hemifrån på egen dator el-
ler på datorer i det nya gamingrummet i kyrkan. Varannan fre-
dagskväll träffas tonåringar i den ungdomsverksamhet som 
kallas för FREDA. En FREDAkväll inleds med fika som följs av 
en större aktivitet och sedan avslutas kvällen med en andakt 
där ungdomarna får möjlighet att dela veckan som varit, för-
djupa sin gudsrelation och möta ledare i samtal eller förbön. 
Under pandemin 2020 har FREDA ställt om sin verksamhet till 
utomhusaktiviteter och digitala möten.

Under året har det i den svensktalande verksamheten ge-
nomförts tre dagläger för barn från cirka 8 år och uppåt. Ett 
precis innan skolorna startade för terminen då cirka 40 barn 
och ledare deltog i olika aktiviteter som rollspel, Minecraft på 
datorer, sport och lek med PULS i sporthallen från Equme-
nia nationellt och lajv. Barnen fick också prova på att spela 
bokäventyret ”Den svarta draken” med Drömprojektet. Under 
daglägret ”Höstlovsäventyret” hade samtliga aktiviteter temat 
”Skatten” och barnen och ledarna fick tillsammans fundera 
över vad som är viktigt i livet och vad en skatt kan vara på 
olika sätt. Dagen avslutades med en andakt. Det tredje dag-
lägret X-con genomfördes i oktober med mängder av rollspel, 
brädspel och figurspel på plats. Det fanns även andakter un-
der dagen med både musiker och pastorer från församlingen.
2020 startade vi ett vinterläger för ungdomar igen. Vi var 42 

personer som åkte i minibussar till Sälen där vi bodde på Cre-
do Fjällgård. På dagarna åkte vi skidor utför i Kläppen eller på 
tur i spåren runt Fjällgården och på kvällarna hade vi samling-
ar med andakt. Det var en fantastisk resa som blev extra vik-
tig eftersom det var den sista stora samlingen som vi kunde 
genomföra innan pandemin. Vi hoppas kunna fortsätta med 
vinterläger igen när möjlighet ges.

Express Yourself – Konfa Immanuel är vår gemensamma kon-
firmation för svenska, internationella och koreanska gruppen. 
Vi bjuder även in andra Equmeniaförsamlingar i region Stock-
holm att vara med. Under 2020 deltog en konfirmandgrupp 
från Hässelby missionsförsamling samt Älvsjökyrkan. 25  
konfirmander och 10 ledare var med på uppstartshelgen och 
de två inledande helgerna i Immanuelskyrkan innan vi fick ta 

BA R N OCH TONÅ R, U NGA V U X NA OCH FA M I L J 
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det svåra beslutet att ställa in årets konfirmation på grund av 
pandemin. Vi ansåg, efter samråd med Folkhälsomyndighe-
ten och Equmeniakyrkan nationellt, att vi inte kunde genom-
föra konfirmationen på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Vi 
kommer att erbjuda samtliga konfirmander från 2020 möjlig-
heten att vara med i konfirmationen 2021.

K2 – Diggin Deeper är ett fortsättningsår på konfirmationen 
där ungdomar får möjlighet att prata vidare om kristen tro och 
livet. I år var cirka 25 deltagare med varje gång fram till att 
kyrkan stängde. Samtalsgruppen Mat & Prat för tjejer mellan 
16–18 år har sitt ursprung i de Taizéresor som Immanuel har 
gjort de senaste åren, då ett behov att prata vidare uppstod. 
Under pandemin har gruppen ställt om, bland annat till sam-
lingar utomhus.

Under året har vi arbetat för att starta upp Express Your-
self – Funkiskonfa som en del av vår befintliga konfirmation. 
Det är en ny konfirmation för den med funktionsvariation, 
för den som använder tecken som stöd, för den som behö-
ver en trygg grupp. Vi har sökt och beviljats fondmedel för 

att starta Funkiskonfan 2021 i samarbete med Equmeniakyr-
kan Region Stockholm, Equmenia Stockholm och Studieför-
bundet Bilda!

Drömprojektet arbetar förebyggande mot droger och grupp-
tryck för elever i årskurs 3–6 ute på skolor. Deltagarna får 
prova på bokrollspelet ”Den svarta draken”, dramat ”Melvins 
hemlighet” och värderingsövningar. Under året har fyra le-
darutbildningar genomförts digitalt. Drömprojektet fick under 
2019–2020 fondmedel från Stiftelsen Ansvar För Framtiden 
men har nu fått utökade ekonomiska medel för att kunna dri-
vas vidare i Equmenia Stockholm. Under hösten har projekt-
gruppen gått över till namnet Drömstaget.

Arbetet i Universitetskyrkan har i år främst handlat om enskil-
da samtal med studenter. På grund av distansundervisning 
har det varit svårare att nå ut till målgruppen. Under året blev 
det klart att vi, när det är möjligt utifrån smittskyddssynpunkt, 
ska starta en kör för studenter med medel från den nu avslu-
tade Frescatistiftelsen. En körledare finns, som väntar på att 
få komma igång. Vi tror att detta kan vara ett bra sätt att nå 
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ut till nya studenter som söker ett sammanhang att få kän-
na sig delaktig i.

Immanuelskyrkans körer är betydelsefulla för många barn och 
unga. De körer och ensembler som består av yngre deltaga-
re höll ut och höll i under vårterminen, trots att antalet ibland 
bara var en handfull. Även tonårskören och Soulchildren träf-
fades ett antal gånger under vårterminen.

Att sätta barn och ungdomars musikaliska utveckling i cen-
trum är en av visionerna som Musikskolan Immanuel har. Syf-
tet är att som en integrerad del i vår församlingsverksamhet 
ge eleverna en bra musikundervisning med hög pedagogisk 
nivå i en varm och positiv miljö. Med över 240 elever bildar 
musikskolan med alla nätverk genom syskon, föräldrar och 
mor- och farföräldrar en enormt stor kontaktyta för försam-
lingen. Vi är glada över att alla dessa finns i vår närhet.

Vårterminen började med stora intentioner och förväntning-
ar. Nya grupper skulle bildas, men i och med pandemin ställ-
des ensembler, orkestergrupper och viss större gruppunder-

visning in. Med dörrkoder för eleverna till respektive lära-
re kunde den individuella undervisningen fortgå. Handsprit 
för lärare, elever och föräldrar, medvetna avstånd i undervis-
ningssituationen och lokalbyten för att få större och rymliga-
re lektionsrum gjorde att regelbunden individuell undervisning 
kunde fortsätta. Vissa elever fick sin undervisning digitalt när 
så önskades.

Terminsuppspelningarna och konserterna ställdes in. Där-
emot gavs under våren möjligheten att spela in små filmer 
med musikstycken som vid flera tillfällen kunde visas i de di-
gitala gudstjänsterna från församlingen. Vid höstterminens 
slut skapades en adventskalender där lärarna spelade in lek-
tioner och musikstycken av elever. En eloge till våra engage-
rade och omdömesgilla lärare! Undervisning har skett i ba-
byrytmik, violin, viola, violoncell, piano, gitarr, blockflöjt, flöjt, 
trumpet, sång, slagverk och i ensemble. Oerhört många fa-
miljer och elever har uttryckt glädje och tacksamhet över att 
få spela och få undervisning, något som också haft en dia-
konal stor betydelse. 
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listen Ellinor Skagegård samtalade utifrån sin nyutgivna bok 
”Fanny – den glömda systern”. Peter Eriksson medverkade 
som moderator.

Även tisdagsträffens program, som anordnas av Immanuel 
Senior – en partipolitiskt obunden seniorförening inom Imma-
nuelskyrkans församling – är öppen för alla gudstjänstgrup-
pers seniorer. Programmet började planenligt med nio träffar 
under början av året. Dessa innehöll musik, och föreläsning-
ar om kyrkliga, samhällsaktuella, historiska och naturveten-
skapliga ämnen – med rubriker som ”Fånge hos al-Qaida”, 
”Vackra visor och älskade psalmer” och ”Föreställningen om 
journalisten Ester Blenda Nordström”. Den 10 mars slutade 
vårens program på grund av pandemin och höstens program 
var helt inställt, liksom alla planerade resor. Bibelsamtals-
gruppen hann samlas två gånger och musiklyssnarcirkeln en 
gång. I början av året genomfördes två kulturvandringar och 
under hösten två pandemisäkra vandringar med kaffepaus 
utomhus, vilka var mycket uppskattade.

Vår kultur och utbildning riktar sig till alla intresserade, in-
om och utom församlingen. I början av året hölls två öpp-
na föreläsningar om religion och mat i samverkan med Reli-
gionsvetenskapliga sällskapet. I december hölls ett webinar 
där Munther Isak pratade om ”Jul i Betlehem”. En utställning 
hanns med i början av året där konstnär Monica Toreham-
mar visade oljemålningar och skulpturer. De satt sedan up-
pe under hela våren och skapade en sommarkänsla då kyr-
kan var mer ödslig än vi önskat. Immanuelskyrkan har också 
flera snickargrupper samt vävgrupp och stickcafé. Dessa har 
mötts sparsamt under året. Stickcafégruppen bjöd i slutet 
av året in till en tävling om att rösta fram Immanuelsvanten.

Årets sex bokcirklar har mötts både digitalt, fysiskt i kyrkan 
och vissa gånger i promenadens form. Under hösten hölls 
även två digitala samtalsgrupper om hur hbtq-personer ska 
kunna erbjudas en självklar plats i den kristna gemenskapen, 
med utgångspunkt i antologin ”Välkomna varandra!”. Som 
så mycket annat blev även Pridefestivalen 2020 digitaliserad. 
Kyrkornas deltagande bestod bland annat av webbsända fö-
reläsningar och andakter.

Det har under året utkristalliserats ytterligare behov av sam-
lingar i mindre grupper, som hemgrupper och bokcirklar. 
Några personer har därför påbörjat en utbildning i material-
et Roder, som Equmeniakyrkans region anordnar. Under året 
har även en serie filmer om existentiell hälsa producerats. De 
planeras att visas under vårterminen 2021, tillsammans med 
inbjudan till samtal.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens blev digital och gick av 
stapeln i september. Två gudstjänster planerades att hål-
las i Immanuelskyrkan tillsammans med den svensktalande  

Året 2020 har varit ett minst sagt märkligt år för vår musik-
verksamhet. Repetitioner och konsertverksamhet pausades 
när kyrkan stängdes, med en kort öppning igen i början av 
hösten. Alla våra gudstjänster har trots pandemin präglats av 
mycket musik, där många av Immanuelskyrkans musiker och 
sångare har varit med. Kanske får man säga att det har varit 
en tid för små grupper och solister.

I anslutning till valborgsmässohelgen började vi en konsert-
serie på innergården till vårt äldreboende Löjtnantsgården. 
Konserterna fortsatte under varje vecka till en bit in i okto-
ber, med olika typer av program i olika genrer. Detta sam-

manfattades i en livestreamad konsert i november, ”Best 
of Löjtis”, där alla som hade medverkat under denna peri-
od inbjöds att delta. En annan konsertserie som har fungerat 
mycket bra hela tiden har varit lunchkonserterna på månda-
gar där vi har haft ett varierat program. Dessa konserter har 
också livesänts och nått en publik långt utöver det vi har haft 
tidigare (100-tals personer varje vecka). Även flera andra di-
gitala och livesända konserter har genomförts. Ett exempel 
på en konsert som kunde genomföras var en konsert med 
fördjupning där musikskolans sångelever sjöng Fanny Men-
delssohns sånger. Kvällen inleddes med en konsertintroduk-
tion där Solveig Wikman, piano, och författaren och journa-
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I år har det varit svårt att arbeta för en ökad 
gemenskap mellan gudstjänstgrupperna när i 
princip allt har fått ställas om, och det mesta har 
skett digitalt eller i små grupper. Vissa delar av vår 
verksamhet är dock alltid gränsöverskridande. 
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Det här året har varit speciellt även ur denna synpunkt. Efter-
som mycket verksamhet har ställts in på grund av restriktio-
nerna och vi inte har kunnat mötas på vanligt sätt har inget 
varit sig likt. Många, många har på olika sätt bidragit till att 
församlingens verksamhet har kunnat ställas om och genom-
föras på nya sätt – inte minst inom de digitala gudstjänsterna, 
barn- och ungdomsverksamheten samt diakonin. Dessa vo-
lontärer och ledare är en stor välsignelse för Immanuelskyr-
kan och det är tack vare deras vilja och möjlighet att ställa om 
som vi har haft möjligheterna att fortsätta vår verksamhet och 
skapa nya mötesplatser trots de utmaningar som 2020 har 
inneburit för hela samhället.

VOLON TÄ R ER & L EDA R SK A P

Församlingen är helt beroende av frivilliga 
insatser. Vår utgångspunkt är att alla kan bidra 
och att varje människas gåvor ska få hitta rätt 
plats. I det är också ledarutveckling en viktig bit. 

gemenskapen. Dessvärre blev restriktionerna sådana att en-
dast medverkande kunde delta. Dock medverkade personal 
och musiker från Immanuel samt Immanuel gospel i dessa 
gudstjänster, där bland annat nya diakoner och pastorer ordi-
nerades samt nya biträdande kyrkoledare avskiljdes.

Under våren hade Gabriel Forss och Caroline af Ugglas bokat 
kyrkan för körövningar på måndags- och tisdagskvällar. Det 
beräknades komma cirka 800 deltagare till varje övning. Kaf-
festugan öppnade serveringen för körmedlemmar som kom 

direkt från jobbet för att få i sig lite god mat och ny energi inn-
an körövningarna började. På premiären kom cirka 100 gäs-
ter som var mycket nöjda och tyckte att soppan smakade ut-
märkt. Sedan fortsatte det att komma ungefär lika många nöj-
da gäster på kvällarna fram till 13 mars då kaffestugan behöv-
de stänga med anledning av smittan. Under sommaren och 
hösten var det fortsatt omöjligt att bedriva större verksamhe-
ter med förtäring i kaffestugan. Några minnesstunder genom-
fördes under hösten trots pandemin. 

ÖK A D GEM ENSK A P M EL L A N GU DSTJÄ NSTGRU PPER NA

Februari 2020
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PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Börjat:
Robin Taubert Ekonomiassistent åter från föräldraledighet,  
 januari
Helena Erkenborn Verksamhetssamordnare, januari
Helena Erkenborn Husmor vikariat juli
Ester Kazen Pastor, augusti
Maria Rönnedal Barn och familj, augusti
Agnes Grahn Musiker, augusti
Yoonsuk Choe Musiker, oktober
Maria Ottosson Kommunikatör, december

Slutat:
Annika Brand Eriksson Ekonomiassistent vikariat, januari
Tobias Frelin Pastor, januari
Chris McGee Ungdomsledare vikariat, maj
Martin Åsander Musiker, juli
Christina Lindén Kommunikatör, augusti
Daniel Nilsson Husmor tjänstledig, september
Charlotte Höglund Pastor diakoni tjänstledig 40%, september

MEDLEMSINFORMATION 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 1.383. Under året upptogs 
34 medlemmar i församlingen, varav 16 på bekännelse eller 
dop, 6 från andra församlingar inom Equmeniakyrkan och 12 
från församling som tillhör annat samfund/kyrka. 

51 medlemmar har lämnat församlingen. Av dessa har 19 av-
lidit, 7 flyttat till annan församling som tillhör Equmeniakyrkan 
och 25 har utträtt av annan anledning.  

UR FÖRSAMLINGSBOKEN 
Församlingsboken visar att 4 barn har döpts in i Kristus och 
att 3 personer har på bekännelse döpts in i Kristus. Inga barn 
har under året burits fram för att ta emot Herrens välsignelse. 

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

Ulla Ivarsson 29 januari
Margareta Eskilsson 21 februari
Marie Alvarsson 22 februari
Marianne Pleiborn 25 februari
Hans Schöier 27 februari
Maj LeDuc Lovén 3 mars
Karl-Axel Linderoth 13 mars
Wilson Brikho 23 mars
Henrik Olsson 25 mars
Solveig Ohlsson 2 april
Marianne Halén 7 april
Maj-Karin Lindgren 2 maj
John Mwesigye 9 maj
Börje Norberg 27 juni
Birgit Karlsson 30 juni
Birgit Eriksson 5 juli
Anna Stina Olin 17 juli
Godfrey Ssewava 12 december
Marianne Enlund 13 december
 

FÖRSAMLINGSSTYRELSE
 1 Lynda Eneh
 2 Cathrin Sjöström, i tjänsten, sekreterare
 3 Roelof Hansman
 4 Peter Dobers
 5 Hans-Olof Hagén
 6 Barbro Ericsson
 7 Ingrid Östlund
 8 Ulla Marie Gunner, i tjänsten, församlingsföreståndare

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

 9 Evado Arfs
10 Claes Jonsson
 11 Cecilia Mjönes
 12 Stephen James, ordförande
13 Emma Darelid, vice ordförande
14 Mats Bernö  
15 Mats Engen, i tjänsten, administrativ chef
16 Gunilla Hjelmåker

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16
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** När intäkterna är större än kostnaderna hamnar ”diffen” 
 som ett överskott i kostnadsstapeln.

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

Kostnader

UTFALL 2020

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

Intäkter

Utdelning  
från Probitas

Utdelning från
värdepapper

Det församlingen erhåller från sin värdepappersportfölj, 
tillsammans med utdelningen från Probitas gör att vi kan 
ha en stor och öppen kyrka mitt i Stockholm med perso-
nal som hängivet delar med sig av sina olika kompeten-
ser, se staplarna här bredvid. För att vår församling ska 
kunna fortsätta 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 bi-
dra på ett tydligt sätt även fortsättningsvis.

För år 2020 sattes målet att offrande skulle nå upp till 4,9 
miljoner kr. Målet nåddes nästan och vi vill tacka alla vå-
ra medlemmar och vänner som möjliggjorde detta under 
detta pandemiår. Vårt mål för 2021 är att givandet ska 
öka med ca 4% (ca 200 000 kr). Detta kan finansiera ex-
tra satsningar på våra prioriterade områden.

Överskottet i år kommer huvudsakligen från reavinster 
på försäljning av våra värdepapper. De år verksamheten 
genererar överskott skapas förutsättningar för en stabil 
verksamhet de år verksamheten går med förlust.

Det finns flera sätt att ge en  
ekonomisk gåva till församlingen:

• Stående överföring*  
• Bankgiro 181-0936 
• Plusgiro 44 93-3 

• Kollekt (kontanter)  
• Kyrkoavgift*
• Swish Svenska 123 418 3224 
• Swish Internationella 123 189 1308 
• Swish Koreanska 123 184 9843  

Verksamhets-
kostnader

Personal-
kostnader

Lokalkostnader

EKONOM I & A DM I N I ST R AT ION

Bolagskoncernen Probitas är verksam inom 
affärsområdena fastigheter, hotell, äldrevård 
och värdepapper. Bolagskoncernen ägs till 100% 
av Immanuelskyrkan och syftet är att skapa en 
delfinansiering till Immanuelskyrkans verksamhet.
Bolagskoncernens tillgångar består huvudsakligen av de 
fastigheter som Probitas AB äger. Alla koncernens verksam-
heter bedrivs i egna fastigheter. Tillgångarna i finansiella in-
strument ägs av Immanuelskyrkan direkt men förvaltas av 
bolagskoncernen. Under ett normalt år finns det ca 200 per-

soner anställda i Koncernen, varav ca 170 personer i Probi-
tas-koncernen. De flesta jobbar inom hotellverksamheten (ca 
95 personer under ett normalår) och äldrevården (ca 55 per-
soner). Men under 2020 har antalet årsanställda inom hotell-
verksamheten nästan halverats på grund av pandemin. 

Offrande och 
verksamhetens
intäkter

Årets överskott**

Immanuelskyrkans  
Förvaltnings AB har i uppgift 
att förvalta Immanuelskyrkans 
tillgångar 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 fyra olika språk. 
Immanuelskyrkan ingår i samfundet Equmeniakyrkan. 
Församlingsföreståndare Ulla Marie Gunner

Probitas äger och förvaltar fastigheter i Stockholms innerstad. Fastighetsinnehaven 
uppgår till en yta av drygt 90 000 kvadratmeter. Fastigheterna består av mestadels 
kontor, hotell och bostäder. Ca en tredjedel av ytan hyrs ut internt inom koncernen.
Vd/koncernchef Samuel Borg

Hotel Birger Jarl är ett fyr-
stjärnigt hotell beläget i cen-
trala Stockholm (Tulegatan 8). 
Hotellet har 271 hotellrum, en 
konferensvåning med kapaci-
tet för 550 personer samt bar 
och restaurang. 
Vd Marianne Hultberg

Hotel Tegnérlunden är ett 
trestjärnigt hotell beläget vid 
parken Tegnérlunden mitt i 
Stockholm. Hotellet har 102 ho-
tellrum samt en frukostmatsal.
Vd Marianne Hultberg

Löjtnantsgården bedriver  
äldrevård med kristen värde-
grund på Östermalm (Löjt-
nantsgatan). Boendet har 55 
vårdplatser varav 28 omvård-
nadsplatser och 27 demens-
platser.
Vd Karin Jönsson

Hotel Micro är ett enstjärnigt 
hotell med 33 kabinrum inrymt 
i bottenvåningen på Hotel Teg-
nérlunden.

En av Probitas fastigheter 
ägs via ett dotterbolag 
(Probitas Resedan 3 AB). 
Vd Samuel Borg

Vår önskan är att givandet skulle  
öka med 4 procent (ca 200 000 kr)  
under 2021!* kontakta ek ass Robin Taubert,  

robin.taubert@immanuelskyrkan.se

Reavinster
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2018 2017 2016 201520192020

9 703

-186

449

-431

3 087

10 148

Årets resultat (tkr)

2018 2017 2016 201520192020

16 827

6 772

8 924

5 958

7 868

14 622

Finansnetto övrigt (tkr)
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Missionsverksamhetens intäkter (tkr)

2018 2017 2016 201520192020

-37 497
-38 455

-36 504
-36 161

-36 803
-34 802

2018

10 538 9 970 10 115
9 382

10 124 11 380

2017 2016 201520192020

Resultat missionsverksamheten (tkr)

2018 2017 2016 201520192020

-26 959
-28 475

-26 389-25 420 -26 679
-24 781

Missionsverksamhetens kostnader (tkr)

2018 2017 2016 201520192020

20 000 20 000 20 000 20 000 20 00020 500

Probitas utdelning (tkr)

NÅGRA NYCKELTAL FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (tkr) 

2020 2019  2018 2017  2016  2015 

Missionsverksamhetens intäkter 9 382 10 124 10 538 9 970 10 115 11 380 
– därav insamlade medel 3 925 4 053 3 887 3 752 4 781 3 706 
– därav kyrkoavgift 1 295 1 247 1 170 1 071 850 835 
– därav testamentsmedel 1 100 87 0 0 2 837 

Missionsverksamhetens kostnader -34 802 -36 803 -37 497 -38 445 -36 504 -36 161

Resultat missionsverksamheten  -25 420 -26 679 -26 959 -28 475 -26 389 -24 781

Utdelning från Probitas 20 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Finansnetto övrigt  14 622 16 827 6 772 8 924 5 958 7 868

Årets resultat 9 703 10 148 -186 449 -431 3 087
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Årsredovisning

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

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 utgångs-
punkten för vår pastorala och diakonala verksamhet.

Under normala omständigheter firas fyra gudstjänster varje 
söndag på tre språk: svenska, engelska och koreanska. Den 
portugisiska verksamheten har avslutats i och med årsskif-
tet 2020–2021. Utan pandemi håller Immanuelskyrkan öppet 
i stort sett varje dag och människor möts i många olika sam-
manhang. Över 500 frivilliga är engagerade med varierande 
uppgifter i en mångfald av verksamheter.

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

Församlingen äger bolagskoncernen Probitas AB med verk-
samhet inom fastighet, hotell, senior-, student- och vårdbo-
ende.

Styrelsens arbete och väsentliga händelser 
under räkenskapsåret
Året 2020 är ett år som präglades av covid-19 pandemin. 
Församlingens år påbörjades på normalt sätt men när pan-
demin nådde Sverige strax efter vecka 9 bestämdes det att 
kyrkan behövde stängas för att hindra smittspridning i sam-
hälle och bland kyrkans besökare. Gudstjänstlivet blev digi-
talt med sändningar av gudstjänster på kyrkans YouTube ka-
naler. Ett församlingsmöte hanns med under januari månad 
men alla planerade församlingsmöten efter det blev inställ-
da under första halvåret inklusive årsmötet för 2020. Styrel-
sen fortsatte med sin verksamhet med hjälp av digitala mö-

Styrelsen för Immanuelskyrkans församling får härmed avge sin årsredovisning och koncern-
redovisning för räkenskapsåret 2020. Förvaltningsberättelsen har sin utgångspunkt i styrel-
sens ansvar för församlingens verksamhet, dess personal, dess ekonomi och övergripande an-
svar för församlingens bolagskoncern.

ten. Under tidig höst kunde några fysiska möten dock genom-
föras. Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under 
året och ett per capsulam möte för att adressera inkomna motio-
ner till årsmötet. Alla möten öppnades med bön och sedan mars 
månad har det följts av en nulägesrapportering vad gäller pan-
demin och dess effekt på församlingens verksamheter. Styrelsen 
har därmed strävat efter att stötta ledningen och hela persona-
len under denna påfrestande situation.

Årsmötet för 2020 kunde inte hållas på plats enligt stadgarna, 
inte heller på bestämd tid, utan flyttades fram till hösten 2020. 
Mötet sändes via YouTube till församlingens medlemmar. För att 
kunna hålla mötet på detta sätt vid en tid som långt överskred 
den som står i stadgarna bads församlingen ge sitt tillstånd att 
hålla mötet på det sättet i ett första postutskick. Formen för mö-
tet, i vilket formalia som inte kräver ingående diskussioner skul-
le tas upp, beslutades av församlingen via svar på samma ut-
skick. Ledamöter för styrelsen, styrelsens ordförande, ledamöter 
för verksamhetsråden och församlingens kommittéer röstades 
om via svar på ett andra postutskick till alla församlingens med-
lemmar. Ett andra församlingsmöte i form av ett informationsmö-
te i november sändes också via YouTube. Det här mötet syfta-
de bland annat till att informera församlingen om att, med tanke 
på att en andra våg i pandemin hade kommit, styrelsen plane-
rade att fortsätta med församlingens frågeställningar via livesän-
da möten på YouTube, det första av vilka skulle hållas i janua-
ri 2021 för att bland annat besluta att kalla pastor Esther Kazen 
till församlingen.

Pastor Esther Kazen identifierades av styrelsen via en gedigen 
rekryteringsprocess sent 2019 och tidigt 2020 och föreslogs som 
kandidat för en ledig pastorstjänst med störst fokus i den svens-
ka verksamheten. Esther provpredikade den första söndagen ef-
ter att kyrkan stängdes inför en tom kyrksal och intervjuades av 
ordföranden vid samma tillfälle. Planen hade varit att församling-
en skulle ta ställning till förslaget av Esther som kandidat vid ett 
församlingsmöte den 29 mars 2020. Tyvärr blev det omöjligt då 
fysiska församlingsmöten inte kunde genomföras. Esther kallad-
es som pastor till församlingen vid första församlingsmötet 2021. 

Under tiden mellan det planerade mötet i mars 2020 och janu-
ari 2021 blev det mycket diskussion i församlingen kring sty-
relsens föreslagna kandidat, kommunikation inom församling-
en under pandemin samt församlingens vision där mångfald 
betonas. Styrelsen har fått både beröm och en hel del kritik 
för dess agerande. Kritiken har bestått av att frångå stadgar-
na, att inte lyssna på församlingen, att agera för fort, att age-
ra för långsamt och kommunicera på ett undermåligt sätt. Sty-
relsen tar på största allvar alla frågor och kommentarer som 
skickas till den och gläds över att församlingen har så många 
engagerade medlemmar. Vår kyrka är en kyrka som vanligtvis 
har mycket generösa öppettider. Att tvingas stänga pga. pan-
demin gjorde det svårt att planera. Det finns inget facit för hur 
man agerar bäst under sådana omständigheter och många lär-
domar har dragits från allt som har hänt. En grupp som drab-
bats hårt är Immanuel Senior som bara kunnat genomföra ett 
fåtal samlingar under året.

Församlingens verksamhetsplan fokuserar församlingens 
verksamheter kring fyra prioriterade områden: 1: Diakoni – 
människor i utsatta livssituationer; 2: Barn och tonår, unga vux-
na och familj; 3: Volontärer och ledarskap; 4: Ökad gemenskap 
mellan gudstjänstgrupperna. Styrelsen har inte sett någon an-
ledning att prioritera om bland dessa områden. Däremot är det 
uppenbart av allt som hänt under året som gått att Immanuel-
skyrkans församling behöver fördjupa samtalet kring försam-
lingens vision och dess förhållningssätt. I en församling som fi-
rar mångfald på det sätt som Immanuelskyrkan gör är det ing-
en överraskning att det finns ett brett spektrum av olika syns-
sätt på visionen ”Det är här jag hör hemma, vem jag än är, var 
jag än kommer ifrån”. Det är däremot viktigt att det finns re-
spekt för olika åsikter och synssätt och styrelsen har identifie-
rat att detta är ett viktigt område som församlingen behöver 
ta tid att utveckla vidare så att visionen av att vara en välkom-
nande kyrka och församlingen för alla i Stockholm kan förverk-
ligas mer och mer.

Styrelsen arbetar genom tre utskott: ekonomiutskottet, per-
sonalutskottet och kommunikations- och insamlingsutskottet. 
Utskotten förbereder ärenden till styrelsen tillsammans med 
församlingsföreståndaren och administrative chefen samt be-
slutar på delegation inom sina respektive ansvarsområden. 
Styrelsen har fortsatt att lägga stort fokus under året på kyr-
kans budget och finanser med syftet att behålla en balanse-
rad och hållbar budget för kyrkans verksamhet efter det arbete 
som gjordes under fjolåret för att nå dit.

Styrelsens Kommunikations- och Insamlingsutskott har job-
bat intensivt med fortsatt utveckling av församlingens kommu-
nikationsstrategier. Arbetet med en ny hemsida gick i hamn i 
september. Utskottet fortsatte med modernisering av kyrkans 
kommunikation. Digitala nyhetsbrev tillåter en mer flexibel och 
frekvent kommunikation med församlingen och har därför er-

satt församlingstidningen. Anslagstavlor utanför kyrkan har 
också satts upp. De tillåter modernt och dynamiskt kommuni-
kationssätt med alla som passerar förbi kyrkan.

Styrelsen har startat upp arbete gentemot en ny verksamhets-
plan under hösten 2020. Styrelsen betonar vikten av att så-
väl våra tre verksamhetsråd som personal i samspel med he-
la församlingen spelar en tongivande roll i framtagandet av en 
ny plan. Verksamhetsråden och personalen har jobbat med in-
put till en verksamhetsplan som sträcker sig fram till 2024 un-
der hösten 2020 och planen är att efter samtal i församlingen 
under vinter 2020/2021, en ny plan ska kunna klubbas på års-
mötet 2021.

Församlingen fick 34 nya medlemmar under året. 19 medlem-
mar har avlidit. 7 medlemmar har flyttat till annan församling 
som tillhör Equmeniakyrkan och 25 har utträtt av annan anled-
ning. Vid årsskiftet hade församlingen 1 383 medlemmar.

Styrelsen ger ägardirektiv till bolagskoncernen och utser le-
damöter i moderbolagets och Immanuelskyrkans Förvaltnings 
AB:s styrelser. Däremot utser moderbolaget styrelserna i de 
övriga tre helägda dotterbolagen. Fastighetsbolaget Probitas 
fortsätter att utvecklas genom att fastigheterna förädlas. Vi 
gläds med deras framgångar och den trygghet som det ska-
par för församlingen. Styrelsen har höjt utdelningen från Probi-
tas med 500 tkr för 2020.

Kvalitativa effekter av verksamheten 
En kyrka behöver vara trovärdig sitt budskap. En kyrka mås-
te ha en levande diakoni som inte bara tar hand om sina eg-
na utan också om utsatta i samhället i stort. Det bekräftar oli-
ka hälsningar som kommer församlingen till del. Det har också 
bekräftats och stärkts under 2020 då ett av de områden som 
varit nödvändigt att hålla fast i och utveckla på smitt säkra sätt 
har varit de luncher som serveras på lördagar. Diakonin peka-
des ut som prioriterat område under pandemin och har där-
för kunnat upprätthållas. För Immanuels del har trovärdighe-
ten stärkts både internt och externt på detta område. Vi har 
dessutom kunnat hjälpa andra församlingar, som inte har haft 
lämpliga lokaler.

Den psykiska hälsan är vid sidan av smitta under pandemin 
också ett orosområde i samhället. Genom att stärka telefon-
kontakter och digitala kontakter med framför allt församlingens 
ensamma äldre har vi kunnat motverka en del av detta.

Boendet på Löjtnantsgatan 8 har också fortsatt utgjort ett vik-
tigt bidrag i att motverka ensamhet. Där ordnade också mu-
sikverksamheten uppskattade konserter för både vårdboendet 
och övriga. Att kulturen kan odlas, om än i mindre format, har 
bekräftats vara enormt viktigt, vilket bekräftats av t ex vård-
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Flerårsöversikt (tkr)
Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016
Intäkter 265 709 354 913 350 487 325 487 343 901
Rörelseresultat 19 729 70 891 71 222 46 504 72 056
Resultat efter finansiella poster 12 136 66 284 56 071 34 839 57 189
Balansomslutning 1 463 773 1 425 141 1 396 803 1 201 987 1 250 746

Församlingen 2020 2019 2018 2017 2016
Missionsverksamhetens intäkter 9 382 10 124 10 538 9 970 10 115
Missionsverksamhetens kostnader -34 802 -36 803 -37 497 -38 445 -36 504
Resultat från finansiella investeringar 35 123 36 827 26 773 28 924 25 958

Årets resultat 9 703 10 148 -186 449 -431 
Balansomslutning 319 706 310 537 299 541 300 925 299 011

personal. Men även yngre personer har uttryckt den ensamhet 
och press som pandemin ökat på. Här har promenader och 
små gruppsamlingar i stadens parker kunna bidra till ett bätt-
re mående. Också kyrkans beredskap att ta emot telefonsam-
tal har visat sig vara ett verktyg att möta ökad psykisk ohälsa.

De digitala sändningarna har också gett en ny kvalitet för med-
lemmar och många andra. Det gäller gudstjänster på olika 
språk likaväl som konserter och samtal. Just nu fyller det sin 
funktion utifrån att vi inte kan mötas i kyrkan men genom digi-
taliseringen kan även den delta som inte har möjlighet att kom-
ma till kyrkan, kanske pga sjukdom eller t ex boende på annan 
ort. Gemenskap kan skapas både i bön och digitala sändning-
ar, oberoende av var deltagaren vistas. Det har också visat sig 
bidra till att några som sökt en kyrka också kunnat finna ett 
sånt hem för sin tro.

Hållbarhetsupplysningar
Lönsamhet och finansiell stabilitet för koncernen är en förut-
sättning för att församlingen skall kunna bedriva kristen verk-
samhet. Att vara miljösmart och effektiv är viktiga aspekter för 
att för att arbeta hållbart och ansvarfullt på lång sikt.

Pandemin har påskyndat digitala lösningar som bidrar till en 
större hållbarhet, miljömässigt och ekonomiskt.

Resultat och ställning
Församlingens kostnader uppgick till 34,8 Mkr, vilket är 5,4 % 
lägre än föregående år. Gåvomedlen uppgick till 5,2 Mkr, varav 
4,8 Mkr har använts i det egna arbetet. Under året som har gått 
har världen präglats av en pandemi med kyrkan stängd mer-
parten av året. Ändå har gåvomedlen ökat med drygt 0,1 Mkr. 

Trots en skakig börsutveckling under året har församlingen fått 
en god avkastning från sin värdepappersportfölj vilket till stor 
del bidragit till att årets resultat detta år blev 9,7 Mkr.

Värdepappersportföljen har även i år haft en god värdestegring 
trots en stor nedgång i början av året pga. pandemin. Skillna-
den mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet på bok-
slutsdagen var 28,6 Mkr, jämfört med 33,9 Mkr ett år tidigare.

Sedan ett antal år tillbaka har Immanuelskyrkans Förvaltnings 
AB uppdraget att förvalta församlingens tillgångar som är pla-
cerade i finansiella instrument. Förvaltningen regleras i ett av-
tal som upprättats mellan församlingen och bolaget där mål, 
placeringsregler och etiska riktlinjer har fastställts av försam-
lingsstyrelsen.

Immanuelskyrkans tillgångar i värdepapper skall investeras för 
att stödja församlingsverksamheten så att församlingens lång-
siktiga likviditet och finansiering säkras. Förvaltningen skall in-
rikta sig mot värdepapper som har en hög direktavkastning 
och som kan omsättas med lätthet. Placeringar skall inte gö-
ras 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 utveckling-
en på de finansiella marknaderna och givetvis av församling-
ens offrande.

Bolagskoncernen
Koncernen har haft ett år som präglats mycket av Covid-19 
framför allt i hotellrörelsen och vårdverksamheten.

Fastighetsrörelsen är inte så drabbad men påverkas ju själv-
klart indirekt av hotellbolagen som ju både är hyresgäster och 
dotterbolag till fastighetsbolaget. Fastighetsrörelsen har mins-
kat sin nettoomsättning med ca 14,4 Mkr.

Efterfrågan på logi och möteslokaler har sjunkit dramatiskt så-
väl lokalt som globalt. Den minskade efterfrågan har drabbat 
cityhotellen i storstadsregionerna hårdast och det är där vi har 
våra hotell. Fokus i hotellrörelsen har under året legat på att 
anpassa verksamheten och organisationen utifrån de nya för-
utsättningarna. Trots allt arbete med anpassningar har det inte 
gått att undvika stora ekonomiska förluster under 2020 då om-
sättningen i hotellbolagen har sjunkit med 72 % jämfört med ti-
digare år. Hotellbolagen redovisar för året en förlust efter finan-
siella poster på -32 622 Tkr vilket kan jämföras med en vinst 
om 13 958 Tkr föregående år.

Verksamheten för äldreboende med dygnetruntomsorg, (Löjt-
nantsgården) har under året också påverkats mycket av 
Covid-19. Löjtnantsgården klarade av att hålla smittan bor-
ta länge men drabbades också till slut. De allra flesta boende 
som fick Covid-19 har återhämtat sig. Pandemin har däremot 
inte fått några negativa ekonomiska konsekvenser i vårdverk-
samheten då det har getts möjligheter till ekonomisk kompen-
sation för merkostnader.

Koncernen har tagit upp ett nytt lån på 44,8 milj kr under året 
vilket innebär att de totala lånebeloppen uppgår till 948,2 Mkr.
De olika bolagen redovisar följande resultat efter finansiella 
poster, Hotell Birger Jarl AB -20,0 Mkr (12,6 Mkr), Hotell Teg-
nérlunden AB -12,6 Mkr (1,3 Mkr), Immanuelskyrkans Vård AB 
1,7 Mkr (0,1 Mkr), Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 0 Mkr (0 
Mkr), Resedan 3 AB -0,3 Mkr (-4,2 Mkr) och Probitas AB 54,1 
Mkr (66,3 Mkr).

Resultaten i samtliga bolag och det låga ränteläget gör att bo-
lagskoncernen efter finansiella poster kan redovisa ett över-
skott på 22,9 Mkr, (76,1 Mkr).

Koncernen med församlingen som moderförening redovisar ef-
ter skatt detta år ett överskott på 6,7 Mkr (49,3 Mkr).

Koncernens och församlingens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar.

Framtida utveckling för församlingen Immanuelskyrkan är en 
kyrka mitt i storstaden Stockholm. Församlingen vill gärna fort-
sätta att erbjuda alla som bor i Stockholm, vare sig permanent 
eller tillfälligt, flera sätt att möta Gud och att bli en del av den 
lokala kristna familjen här i kyrkan. Detta görs genom att kunna 
fira gudstjänst på olika språk, i olika former. Året har innebur-
it en tydlig digital närvaro som genererat nya kontakter precis 
som kontakt med församlingsmedlemmar och andra som van-
ligtvis möts i kyrkan. Vad gäller den närmsta framtiden präglas 
planeringen av pandemin. Ovissheten om hur vi möter varan-
dra när vi kan samlas i kyrkan igen är tydlig men längtan tillba-
ka stor. Styrelsen, verksamhetsråden och personalen planerar 
för framtiden och har för avsikt att ge församlingen förslag om 
en ny verksamhetsplan som ska gälla för de närmaste kom-
mande åren. Av stor vikt är församlingsmedlemmars och vo-
lontärers fortsatta delaktighet och ansvarstagande, också eko-
nomiskt. Under pandemin har möjligheten att ge genom Swish 
blivit ett tydligt och viktigt inslag i offrandet. Styrelsen vill rik-
ta ett varmt tack till alla anställda och alla frivilliga som möjlig-
gjort arbetet i kyrkans lokaler och på andra håll i Stockholm 
under det märkliga pandemiåret 2020. Så önskas ni alla Guds 
rika välsignelse.

Förändring av eget kapital  
Församlingen (Tkr)  Totalt
Belopp vid årets ingång                              303 782
Årets resultat                                         9 703
Belopp vid årets utgång 313 485
 
Koncernen (Tkr)  Totalt
Belopp vid årets ingång 377 274
Förändring bolagsskatt 841
Årets resultat 6 667
Belopp vid årets utgång 384 782
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 Not 2020-01-01  2019-01-01
  2020-12-31  2019-12-31

     
Nettoomsättning 2 247 854  344 789
Övriga rörelseintäkter 3 8 473 0

Gåvor och kollekter 5 4 822 4 714
Testamentsmedel 1 100
Insamlade medel till speciella ändamål 6 398 585
Övriga intäkter 7 4 161  4 725

265 709 354 913

Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter  -5 278  -16 300
Övriga externa kostnader 6,8,9 -97 626  -104 995
Personalkostnader 10 -103 648  -122 795
Avskrivningar -39 428  -39 918
Övriga rörelsekostnader 0 -14

 -245 980  -284 022
     
Rörelseresultat 2,4 19 729  70 891
     
Resultat från finansiella investeringar     
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 13 15 279  17 535
Övriga ränteintäkter 98 0
Räntekostnader  -22 970  -22 143

 -7 593  -4 607
     
Resultat efter finansiella poster  12 136 66 284
     
Skatt på årets resultat 14 -5 468  -17 017
     
ÅRETS RESULTAT  6 667  49 267

Koncernens Resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar

   

  Not 2020-12-31   2019-12-31
TILLGÅNGAR         
          
Anläggningstillgångar         
          

Materiella anläggningstillgångar 15       
Byggnader och mark   932 964   940 848
Pågående om- och tillbyggnader   737   10 564
Inventarier   115 480   101 246
Summa materiella anläggningstillgångar   1 049 181   1 052 658
          
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga fordringar 22 22
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 165 678 162 397
Summa finansiella anläggningstillgångar   165 700   162 419
          
Summa anläggningstillgångar   1 214 881   1 215 077
          
Omsättningstillgångar         
          
Varulager         
Råvaror och förnödenheter   216   358
Summa varulager 216 358
          
Kortfristiga fordringar         
Kundfordringar   5 364   7 967
Kortfristiga fordringar   4 968   10 224
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 7 172   15 852
Summa kortfristiga fordringar   17 504   34 043

Kassa och bank   231 172   175 663
          
Summa omsättningstillgångar   248 892   210 064
          
SUMMA TILLGÅNGAR   1 463 773   1 425 141

Koncernens Balansräkning
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  Not 2020-12-31   2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
          
Eget kapital       
Annat eget kapital inklusive årets resultat 384 782   377 274

    384 782   377 274

Summa eget kapital   384 782   377 274
        

Avsättningar       
Uppskjuten skatteskuld 21 29 341   28 670
Summa avsättningar   29 341   28 670
          
Långfristiga skulder 22       
Skulder till kreditinstitut 23, 24 948 235   903 456
Övriga skulder 23 144 23 000
Summa långfristiga skulder   971 379   926 456
          
Kortfristiga skulder         
Leverantörsskulder   7 448   20 530
Aktuella skatteskulder   3 977   7 178
Övriga skulder   11 483   8 851
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 55 363   56 182
Summa kortfristiga skulder   78 271   92 741
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 463 773   1 425 141

Koncernens Balansräkning Koncernens Kassaflödesanalys   
enligt indirekt metod  Not 2020-12-31   2019-12-31

Den löpande verksamheten       
Rörelseresultat 19 729   70 891
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   - avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 39 428 39 918
- resultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar 20 0 8 235
- testamentsmedel -1 -100
- övriga ej likviditetspåverkande poster -3 14
Erhållen ränta 98 0
Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 13 6 373 6 251
Erlagd ränta -22 970 -22 143
Betald inkomstskatt -7 156 -24 398

Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital 35 499   78 669

Kassaflöde från förändringar i verksamhets-/rörelsekapital:       
Förändring av varulager 143   28
Förändring av fordringar 16 539   -13 286
Förändring av leverantörsskulder -13 082   6 051
Förändring av övriga rörelseskulder 1 813   5 399
Kassaflöde från den löpande verksamheten 40 912   76 861
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -35 951   -22 639
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0   0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -88 959 -70 287
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 94 583 63 905
Förändring av långfristiga fordringar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -30 327   -29 021
        
Finansieringsverksamheten     
Upptagna lån 44 923 23 000
Amorteringar av skulder 0 -48 000
Testamentsmedel 1 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 924 -24 900
    
Årets kassaflöde 55 509   22 940
Likvida medel vid årets början 175 663   152 723
        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 231 172   175 663

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



34 35

   

Not      2020-01-01       2019-01-01
      2020-12-31       2019-12-31

 
Missionsverksamhetens intäkter 4
Gåvor och kollekter 5 4 822 4 714
Testamentsmedel  1 100
Insamlade medel till speciella ändamål 6 398 585
Övriga intäkter 7 4 161 4 725
Summa 9 382 10 124

 
Missionsverksamhetens kostnader 4
Anslag 8 -971 -857
Medel som insamlats för speciella ändamål 6 -398 -585
Övriga externa kostnader 9,11 -7 180 -8 491
Personalkostnader 10 -19 320 -20 463
Kyrkhyra 11 -6 455 -5 930
Avskrivningar 15 -478 -477
Summa -34 802  -36 803

Resultat missionsverksamheten -25 420 -26 679

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 12 20 500 20 000
Resultat från övriga värdepapper och fordringar    
som är anläggningstillgångar 13 15 279 17 535
Kapitalkostnader -656 -709
Summa 35 123 36 827

Resultat efter finansiella poster 9 703 10 148

ÅRETS RESULTAT 9 703 10 148

Församlingens Resultaträkning    

Not 2020-12-31  2019-12-31
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 15
Inventarier  1 459 1 777
Summa materiella anläggningstillgångar 1 459 1 777

Finansiella anläggningstillgångar 16
Aktier i Probitas AB 17 110 000 110 000
Andelar i Bostadsrättsföreningar 18 928 928
Övriga värdepapper 19 164 750 161 469
Summa finansiella anläggningstillgångar 275 678 272 397

Summa anläggningstillgångar 277 137 274 173

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 164 290
Fordringar hos koncernföretag 513 269
Övriga fordringar 282 449
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 513 8 803
Summa kortfristiga fordringar 1 471 9 811

Kassa och bank 41 098 26 552

Summa omsättningstillgångar 42 569 36 363

SUMMA TILLGÅNGAR 319 706 310 537

Församlingens Balansräkning
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Not 2020-12-31  2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Reservfond 247 362 247 362

Balanserat resultat 56 420 46 272
Årets resultat 9 703 10 148

313 485 303 782

Summa eget kapital 313 485 303 782

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 260 756
Övriga kortfristiga skulder 2 720 2 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 3 242 3 244
Summa kortfristiga skulder 6 221 6 755

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 319 706 310 537

Församlingens Balansräkning

...............

enligt indirekt metod Not 2020-12-31 2019-12-31
    
Den löpande verksamheten   
Resultat från missionsverksamheten   -25 420 -26 679
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
- avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 478 477
- resultat vid avyttring av finansiella  anläggningstillgångar 20 0 8 235
- testamentsmedel -1 -100
Utdelning 20 500 20 000
Erhållen utdelning från finansiella anläggningstillgångar 13 6 373 6 251
Erlagd ränta och andra likviditetspåverkande poster -656 -709

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av verksamhetskapital   1 275 7 475

Kassaflöde från förändringar i verksamhetskapital:       
Förändring av fordringar   8 340 -8 150
Förändring av leverantörsskulder   -496 139
Förändring av övriga rörelseskulder   -38 709
Kassaflöde från den löpande verksamheten   9 081 173
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -160 -121
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -88 959 -70 287
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   94 583 63 905
Kassaflöde från investeringsverksamheten   5 464 -6 502
        
Finansieringsverksamheten
Testamentsmedel 1 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 100

Årets kassaflöde   14 546 -6 229
Likvida medel vid årets början   26 552 32 781
        
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   41 098 26 552

Församlingens Kassaflödesanalys

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



38 39

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 internet-
försäljning  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. 

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.

Fordringar och skulder balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar och skulder
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning. Fordringar tas upp till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda 
osäkra fordringar.

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 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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Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Församlingen 2020 2019

Försäljning till koncernföretag (% av summa missionsverksamhetens intäkter) 0% 0%
Inköp från koncernföretag (% av missionsverksamhetens kostnader) 23% 20%

Not 5 Gåvor och kollekter 2020 2019
Koncernen/Församlingen
Veckooffer, kollekter och gåvor 3 527 3 468
Kyrkoavgift 1 295 1 247
Summa 4 822 4 714

Not 6 Insamlade medel till speciella ändamål 2020 2019
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan

Mission i Sverige 65 63
Mission i andra länder 102 181
Pastors- och Diakonutbildning 58 46
Equmenia 37 39

52 72
52 72

Mission Myanmar (Burma) 32 49
Diakonia 0 22
Världens Barn 0 10
Övrigt 0 31
Summa 398 585

Not 7 Övriga intäkter  2020 2019
Koncernen/Församlingen
Serveringsintäkter 458 987
Deltagaravgifter studiecirklar 16 34
Läger 234 195
Avgifter musikskolan 1 640 1 672
Bostadsrätter och hyrda lägenheter 972 1 076
Övrigt 841 761
Summa  4 161 4 725

Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa, från adventsmarknaden
Vänförsamling Panvel/Indien, från adventsmarknaden

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 2020 2019
Nettoomsättning
Hotell- och restaurangverksamhet 38 062 145 800
Hyresintäkter 163 592 150 479
Vårdintäkter 43 213 44 289
Övriga intäkter 2 987 4 221
Summa 247 854 344 789

Koncernen 2020 2019
Rörelseresultat  
Missionsverksamheten -25 910 -26 679
Fastighetsförvaltning 76 551 83 984
Hotellverksamhet -32 639 13 959
Vårdverksamhet 1 716 116
Övrig verksamhet 11 -490
Summa 19 729 70 891

Koncernen
Leasing och lokalhyra 2020 2019
Leasingavtal där företaget är leasegivare
Framtida leasingavgfiter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 117 075 104 335
1-5 år 375 024 371 250
Senare än 5 år 219 940 275 329
Summa 712 039 750 914

Variabla avgifter som ingår i årets resultat 60 278 59 673

Not 3 Övriga rörelseintäkter 2020 2019
Koncernen
 Korttidspermittering 4 038 0
 Sjuklönekostnader 1 083 0
 Kommunala bidrag 2 780 0
 Övriga rörelseintäkter 572 0
Summa 8 473 0

Som en följd av covid-19 pandemin har Probitaskoncernen erhållit stöd för extra kostnader som uppstått samt
kompensation för förlorade intäkter under 2020.
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Forts Not 10 Personalkostnader 2020 2019
Församlingen
Styrelse  0 0
Övriga anställda -13 470 -13 663
Summa -13 470 -13 663

Sociala kostnader -4 791 -5 557
  varav pensionskostnader till styrelse  0 0
  varav pensionskostnader till övriga anställda -1 306 -1 474

Församlingens personalkostnader
Löner -13 470 -13 663
Sociala kostnader -3 485 -4 082
Pensionskostnader inkl löneskatt -1 306 -1 474
Övriga personalkostnader -1 059 -1 244
Summa -19 320 -20 463

Not 11 Övriga externa kostnader 2020 2019
Församlingen
Arvoden inkl soc kostnader -270 -367
Arvoden juridiska personer -304 -506
Varuinköp -589 -759
Läger -336 -417
Instrumentvård -184 -295
Transporter, resor och bilkostnader -107 -128
Studiecirkelkostnader -25 0
Försäkringar och avgifter -461 -550
Förbrukningsmaterial/förbrukningsinventarier -442 -525
Kontorsmaterial -133 -147
Leasing kontorsmaskiner o kaffemaskiner -249 -196
Telefon och porto -545 -400
Trycksaker -139 -117
Webb och kommunikation -248 -575
Annonser -105 -61
IT-kostnader/Dataservice/Databehandling inkl dataprogram -360 -331
Städning och lokalunderhåll -778 -729
Övriga fastighets kostnader -203 -346
Blommor -128 -165
Revisionskostnader -255 -274
Inhyrd konsulter -458 -500
Bostadsrätter och hyrda lägenheter -589 -765
Övrigt -273 -338
Summa -7 180 -8 491

Not 8 Anslag 2020 2019
Koncernen/Församlingen
Equmeniakyrkan, till mission i andra länder 70 0
Equmeniakyrkan Region Stockholm 210 205
Sociala Missionen 60 60
SIRA 50 50
Ny Gemenskap 150 150
Stockholms frikyrkoråd 131 116
Vänförsamling N'djili/Kongo Kinshasa 92 73
Vänförsamling Panvel/Indien 93 73
Tysta Hjälpen - akut hjälp 49 45
Immanuel Senior 60 60
THS 0 10
Övriga anslag 6 14
Summa 971 857

Not 9 Arvoden och kostnadsersättningar 2020 2019
Koncernen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsarvode -936 -976
Skatterådgivning 0 0
Summa -936 -976

Församlingen
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag -180 -274
Summa -180 -274

Not 10 Personalkostnader 2020 2019
Medeltalet anställda
Koncernen  
Kvinnor 112 132
Män 58 65
Summa 170 197

Församlingen
Kvinnor 17 14
Män 13 15
Summa 30 29

Könsfördelning församlingsstyrelse 2020 2019
Kvinnor 7 7
Män 6 6
Summa 13 13

Löner och andra ersättningar 2020 2019
Koncernen  
Styrelse och VD -4 916 -4 503
Övriga anställda -68 142 -80 911
Summa -73 058 -85 414

Sociala kostnader -28 226 -34 763
  varav pensionskostnader till styrelse o VD -1 510 -1 506
  varav pensionskostnader till övriga anställda -5 267 -5 395
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Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde 1 224 155 1 217 087
Årets inköp 15 269 6 943
Årets omklassificering 0 2 372
Försäljning och utrangering -144 -2 248
Utgående anskaffningsvärde 1 239 280 1 224 154

Ingående avskrivningar -283 306 -259 837
Försäljning och utrangering 144 528
Årets avskrivningar -23 155 -23 999
Utgående avskrivningar -306 316 -283 307

Utgående planenligt restvärde 932 964 940 848

Specifikation av koncernens fastighetsinnehav 2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsbeteckning Bokfört värde Bokfört värde
Provisorn 4, Kungstensgatan 17 472 959 479 309
Hälsan 4, Tegnérgatan 4 12 346 12 579
Hälsan 5, Tegnérgatan 6 5 147 5 264
Facklan 5, Tegnérgatan 40 9 488 9 668
Nebulosan 33, Dalagatan 32-34 44 576 45 610
Nebulosan 32, Västmannagatan 41-43 23 687 24 214
Resedan 5, Odengatan 80-82 22 685 22 731
Pelarbacken Större 32, Högbergsgatan 31 12 012 11 885
Berget 1, Västmannagatan 15 19 573 19 947
Mullvaden Andra 43, Krukmakargatan 34 23 549 24 165
Mullvaden Andra 44, Krukmakargatan 36 39 584 39 867
Sjöbrisen 157, Lomvägen 385 782 816
Barnhusväderkvarnen 22, Tegnérlunden 8 77 054 78 474
Svea Artilleri 15, Löjtnantsgatan 8 190 305 194 101
Resedan 3, Dalagatan 13 219 769 212 771
Summa 1 173 516 1 181 400
Avgår: Internt eliminerad del av anskaffningsvärden -240 552 -240 552
Utgående anskaffningsvärde 932 964 940 848

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 932 182 940 032
Verkligt värde 4 544 000 4 041 594

Forts Not 11 övriga externa kostnader 2020 2019
Församlingen
Leasingavtal där moderföreningen är leasetagare
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 335 tkr (251 tkr).
Kostnadsförda lokalhyror uppgår till 6 455 tkr (5 930 tkr) och kostnadsförda hyreslägenheter
uppgår till 493 tkr (460 tkr).

Inom 1 år -7 283 -6 641
1-5 år -36 415 -35 205
Senare än 5 år 0 0

Not 12 Resultat från andelar i koncernföretag 2020 2019
Församlingen
Aktieutdelningar 20 500 20 000
Summa 20 500 20 000

Not 13 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
2020 2019

Koncernen/Församlingen
Aktieutdelningar 6 373 6 251
Realisationsvinster 12 618 13 661
Realisationsförluster -3 713 -2 377
Summa 15 279 17 535

Not 14 Skatt på årets resultat 2020 2019
Skatten avser bolagskoncernen i sin helhet.

Koncernen
Aktuell skatt -3 955 -13 853
Uppskjuten skatt -1 513 -3 164
Summa -5 468 -17 017

Avstämning av effektiv skatt 2020 2019
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 12 135 66 284

Skatt enligt gällande skattesats 21,4% -2 597 21,4% -14 185
Ej avdragsgilla kostnader -7 760 -8 205
Ej skattepliktiga intäkter 5 284 5 924
Skattemässiga justeringar avseende byggnader -3 -385
Underskottsavdrag 3 -3
Uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner 1 118 3 001
Redovisad effektiv skatt 33% -3 955 21% -13 853
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Not 17 Aktier i dotterföretag
Församlingen Antal
Dotterföretag Andel aktier Andel
Probitas AB 100% 100 000 100%
Summa

Aktier ägda av dotterföretag
Hotel Birger Jarl AB 100% 30 000 100%
Immanuelskyrkans Vård AB 100% 10 000 100%
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 100% 100 100%
Hotel Tegnérlunden AB 100% 1 000 100%
Probitas Resedan 3 AB 100% 1 000 100%
Summa   
        
Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:       
  Org nr   Org nr
Probitas AB 556534-9734 556534-9734
Hotel Birger Jarl AB 556102-0826   556102-0826
Immanuelskyrkans Vård AB 556228-8257   556228-8257
Immanuelskyrkans Förvaltnings AB 556534-9742   556534-9742
Hotel Tegnérlunden AB 556653-3427   556653-3427
Probitas Resedan 3 AB 556785-2651 556785-2651

Not 18 Andelar i bostadsrättsföreningar 2020-12-31 2019-12-31
Församlingen
Järnvägsmannen, Wargentinsgatan 5 12 12
Birgersgården, Birger Jarlsgatan 99 15 15
Jägaren, Döbelnsgatan 31 15 15
Solsidan, Östermalmsgatan 75 0 0
Valand 10, Hälsingegatan 35 25 25
Lindormen 21, Styrmansgatan 17 B 161 161
Brahe, Brahegatan 46 700 700
Summa 928 928

Forts Not 15 Materiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Församlingen
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 20 022 19 901
Årets inköp 160 121
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Utgående anskaffningsvärde 20 182 20 022

Ingående avskrivningar -18 245 -17 768
Försäljningar och utrangeringar 0 0
Årets avskrivningar -478 -477
Utgående avskrivningar -18 723 -18 245

Utgående planenligt restvärde 1 459 1 777

Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde  162 397 152 966
Investeringar 88 959 70 287
Försäljningar -85 678 -60 856
Utgående anskaffningsvärde 165 678 162 397

Församlingen
Ingående anskaffningsvärde 272 397 262 966
Investeringar 88 959 70 287
Försäljningar -85 677 -60 856
Utgående anskaffningsvärde/Bokfört värde 275 678 272 397
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Not 19 Övriga värdepapper 2020-12-31 2019-12-31
Församlingen
Aktier och aktiefonder  Bokfört värde Bokfört värde

ABB 1 959 0
Alfa Laval  1 187 1 187
Assa Abloy 1 624 1 624
AstraZeneca 1 637 0
Atlas Copco   2 201 2 567
Axfood 1 556 1 556
Boliden 2 144 0
Castellum  0 1 002
EQT 0 246
Essity 4 050 2 357
Fortum 2 114 1 167
Handelsbanken  1 625 2 021
Hexagon 0 1 592
ICA Gruppen 1 769 1 769
Indutrade  500 500
Industrivärden  1 330 1 330
Investor 5 444 4 978
Inwido 1 477 1 477
K-fast holding 0 60
Millicom 1 354 0
NCC  0 1 630
Nibe 1 024 1 024
Nobina 1 576 1 576
Nordea Bank  1 328 1 519
Sandvik  2 185 3 263
SCA 951 951
SEB  3 068 4 680
Securitas 3 466 1 423
Skanska  510 510
SKF  1 460 1 460
Stora Enzo 1 417 3 188
Swedbank  3 439 2 041
Swedish orphan biovitrum 1 686 0
Tele 2  1 182 1 182
Telia 2 359 2 852
Tieto  1 567 1 567
Volvo  2 523 6 008
Novo Nordisk 3 941 1 090
Nordic equities strategy fond 6 887 6 637
Nordic equities fond global stars 2 036 2 011
sustainable global exposure indexfond 19 700 13 600
RBC Funds global Equity Focus 5 112 5 100
Summa 99 385 88 744

Forts Not 19 2020-12-31 2019-12-31
Andra värdepapper Bokfört värde Bokfört värde

Berling Media AB  135 135
Nordea Futura 182 182
Summa 317 317

Räntebärande placeringar och räntefonder Bokfört värde Bokfört värde

Företagsobligationsfond 0 6 601
High Yield Fond 0 4 837
Credit Oppurtunity 10 000 10 000
Private Markets 10 000 10 000

Summa 20 000 31 437

Aternativa placringar/blandfonder  Bokfört värde Bokfört värde

Symbiotics sicav, sek 5 000 5 000
Symbiotics sicav, lux 4 000 5 000
Microfinance fund, sicav 5 000 5 000
Private Equity Oppurtunity 9 048 5 971
Rhenman & partners health fund 10 000 10 000
Goldman Sachs aktieindexobligation 12 000 10 000

Summa 45 048 40 972

Bokfört värde Bokfört värde

Övriga värdepapper totalt 164 750  161 469

Marknadsvärde Övriga värdepapper totalt  Marknadsvärde Marknadsvärde

- Aktier och aktiefonder 128 199 119 762
- Räntebärande placeringar och räntefonder 32 889  32 593
- Alternativa placeringar/blandfonder 31 853 42 771
- Andra värdepapper 247 238
Summa 193 189  195 364

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

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



50 51

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2020-12-31  2019-12-31
Koncernen
Förutbetalda försäkringspremier 1 584 1 244
Förutbetald tomträttsavgäld 3 054 3 054
Förutbetald hyra 133 144
Försäljning av bostadsrätten 0 8 235
Övriga förutbetalda kostnader 1 942 2 454
Upplupna intäkter 459 721
Summa 7 172 15 852

Församlingen
Förutbetalda försäkringspremier 52 51
Förutbetald hyra 133 144
Försäljning av bostadsrätten 0 8 235
Övriga poster 329 373
Summa 513 8 803

Not 21 Avsättningar 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 551 6 156
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 22 790 22 514
Summa 29 341 28 670

Not 22 Långfristiga skulder 2020-12-31   2019-12-31
Koncernen
Långfristiga skulder som förfaller till betalning tidigare än fem år efter balansdagen.

Skulder till kreditinstitut 948 235 903 456
Deposition 23 144 23 000
Summa 971 379 926 456

Not 23 Ränteinstrument 2020-12-31   2019-12-31
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 -49 478 -54 904
Summa -49 478 -54 904

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

Not 24 Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen 
Ställda säkerheter för långfristiga skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 996 546 996 546
Summa Koncernen Immanuel 996 546 996 546

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Upplupna personalrelaterade kostnader 15 351 18 142
Upplupna räntor 1 517 1 437
Förutbetalda hyresintäkter 30 272 31 441
Övriga upplupna kostnader 8 223 5 161
Summa 55 363 56 181

Församlingen
Upplupna personalrelaterade kostnader 2 615 2 470
Övriga poster 627 774
Summa 3 242 3 244

Stockholm den 18 mars 2021

Stephen James, ordförande                                    Lynda Eneh

Emma Darelid                                                              Peter Dobers

Cecilia Mjönes                                                             Barbro Ericsson
                                                  

Hans-Olof Hagén                                                        Gunilla Hjelmåker

Ingrid Östlund

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2021

Martin Nääs                                                 Christina Gotting
Auktoriserad revisor                                   Auktoriserad revisor

Claes Jonsson

Mats Bernö

Evado Arfs

Roelof Hansman
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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 2020.

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 decem-
ber 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig 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 uttalan-
de 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 koncernredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåll-
er 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 upprät-
ta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag.

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 sty-
relsen 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 misstag, och att lämna en revisionsbe-

rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en så-
dan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt el-
ler tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisning-
en och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning un-
der hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig in-
formation 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 utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivite-
ten i den interna kontrollen.

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen 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 osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 datu-
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att församlingen inte längre kan fort-
sätta verksamheten.

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller af-
färsaktiviteterna 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 Im-
manuelskyrkans församling för år 2020.

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 en-
ligt 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 el-
ler 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 skep-
tisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande 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, be-
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 18 mars 2021 

Martin Nääs 
Auktoriserad revisor

Christina Gotting 
Auktoriserad revisor

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING Org nr 802001-5668



56 57

 

Immanuel Senior i Immanuelskyrkan Balansräkning       

  2020-12-31   2019-12-31
TILLGÅNGAR   

  
Fordringar på Immanuelskyrkans församling 74   64
        
SUMMA TILLGÅNGAR 74   64

EGET KAPITAL OCH SKULDER       
        
Eget kapital       
Balanserade medel 64 59
Årets resultat 10   5
Summa eget kapital 74   64

        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 74 64

 

 2020-01-01  2019-01-01
 2020-12-31  2019-12-31

Intäkter  
Medlemsavgifter 41 46
Tisdagsträffarna: Servering 18 66
Insamlade kollekter och minnesgåvor 9 20
Insamlat till speciella ändamål 2 8
Deltagaravgifter utflykter och resor 12 260
Bidrag, Bilda och kommun 8 7
Bidrag Immanuelskyrkans församling 60 60
Övriga intäkter 0 1
Summa intäkter 150 467
    
Kostnader
Tisdagsträffarna: Servering -18  -74
Tisdagsträffarna: Besöksarvoden -84 -102
Utbetalt till speciella ändamål -2  -8
Utflykter och resor -8 -259
Trycksaker och kopiering -17 -3
Uppvaktningar o blommor -1  -11
Porto och plusgiroavgifter -9  -5
Övrigt -1 -1
Summa kostnader -140  -462

ÅRETS RESULTAT 10 5

Immanuels Senior i Immanuelskyrkan  Resultaträkning
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