
 
 
 

 
 

      
Postadress / Mailing address  Besöksadress / Visiting address  Telefon / Telephone  Hemsida / Website  Bankgiro  
Box 6588 Kungstensgatan 17 08-587 503 00 www.immanuel.se  181-0936  
113 83 Stockholm Stockholm   

 
Kära församlingsmedlemmar! 
 
Välkomna till årsmöte - tillsammans, med Jesus Kristus i centrum! 
 
Årsmötet äger rum söndag 15 maj kl 13.00 i Congressen efter vår gemensamma gudstjänst som 
börjar kl 11.00 i Kyrksalen.  
 
Röstkort och valsedel hämtas i Paus på plan K1 från 12.00-13.00. Varje medlem behöver 
personligen hämta sitt och kan inte hämta åt någon annan. Hämta gärna dina dokument tidigt 
så vi undviker köbildning och möjliggör att årsmötet börjar i tid. Årsmötet är öppet endast för 
medlemmar. x 
 
Vid ingången till Congressen spelar elever i Immanuel Musikskola för oss. De kommer också att 
spela i pausen under årsmötet. Under årsmötet erbjuder vi särskilda aktiviteter för barnen.  
 
Biljetter för mellanmål till årsmötet 
Det blir en paus i årsmötet för att äta mellanmål. Biljetter för mellanmål säljs endast genom 
förköp, så se till att köpa till biljett i informationsdisken söndag 1 maj eller 8 maj. Du kan betala 
med swish eller kort. Pris 50kr.  
 
Årsmöteshandlingar 
Du finner alla årsmöteshandlingar på hemsidans medlemssida i mappen ”Årsmöteshandlingar”, 
länken https://www.immanuel.se/medlemmar/ Förbered dig gärna inför årsmötet genom att 
läsa igenom dem innan.  
 
Om någon vill ha handlingarna på papper men saknar möjlighet att ordna egen utskrift, hör av 
dig snarast till Cathrin Sjöström, cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se, tel 08 587 503 01, dock 
senast fredag 6 maj.  
 
Jesus kallar oss att följa honom. För oss i Immanuelskyrkan är det vår kallelse att älska och tjäna 
just här. Vi gör det på många sätt. Ett sätt är att komma samman för att fira årsmöte och ta 
gemensamma beslut. Det är en kallelse för varje medlem. Så välkommen! 
 
Nåd från Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden må följa oss 
alla! 
 
 
Greger Hjelm, ordförande  Claes-Göran Ydrefors, Tf församlingsföreståndare  
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Dear Congregational members! 
 
Welcome to the Annual Meeting - together, with Jesus Christ as our center!  
 
 
The Annual meeting takes place Sunday 15 May at 13.00 in Congressen, after our Joint Service 
that starts at 11.00 in the Main Sanctuary.  
 
Your voting card and ballot are to be picked up in Paus on K1 between 12.00-13.00, Each 
member needs to pick up their own and can not pick up for anybody else. Preferably, please do 
this early to avoid queuing and to help us start the Annual meeting on time. The Annual meeting 
is for members only.  
 
At the entrance to Congressen there will be music played by students from Immanuel Music 
School. They will also play for us when we take a short break in the meeting. During the Annual 
meeting there will be activities for the children.  
 
Snack Ticket 
There will be a break in the Annual meeting to have a snack. You can purchase your snack 
ticket latest on Sunday 8 May at the information desk. Presale only and there will be no tickets 
available for sale on the day of the Annual meeting. You can make payments either with 
creditcard or Swish. Price for the snack ticket is 50 kr. 

Annual Meeting Documents 
All documents for the Annual meeting are published on our website. You find them on the 
members page in the folder ”Annual Meeting documents”. Here is the link: 
https://www.immanuel.se/en/members/. Please familiarize yourself with the documents so that 
you are well prepared prior to the Annual Meeting.  
 
If you prefer having the documents on paper and do not have any possibility to arrange printing 
of them yourself, please get in touch with Cathrin Sjöström as soon as possible,  
cathrin.sjostrom@immanuelskyrkan.se, tel 08 587 503 01, but no later than Friday 6 May.  
 
Jesus calls us to follow him. For us in Immanuel Church this is our calling to love and serve right 
here. We are doing so in many ways. One way is to get together and celebrate the Annual 
Meeting and make decisions together. It is a calling for every member. So welcome!  
 
May the grace and peace of our Lord Jesus Christ, love of God and the fellowship of the Holy 
Spirit be with us all!  
 
 
Greger Hjelm, Chair   Claes-Göran Ydrefors, Interim Senior Pastor  
 


