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2 Sept

4 Sept

10 Sept 

11 Sept

16 Sept

18 Sept

21 Sept

24 Sept

25 Sept

30 Sept

FREDA

Gudstjänst med Immanuel Brass
–Friheten i Kristus

Gudstjänst med nattvard 
–När tron började om, del 1

Express Yourself Café

Gemensam Gudstjänst med 
Konfirmationshögtid och Nattvard

FREDA

Gudstjänst med Tölö Kyrkokör
–Enheten i Kristus

Gudstjänst med nattvard  
–När tron började om, del 2

Föreläsningskväll med Anton Lundholm
–Välkommen in i min garderob

Lunch i Gemenskap

Barnens söndag

Barnvänlig Gudstjänst med 
Musikskolan!  

Församlingsmöte

Gudstjänst med nattvard, Immanuel Nova 
–När tron började om del 3

FREDA

FREDAG KL 18.30

SÖNDAG KL 11.00

         KL 16.00

LÖRDAG KL 18.00

SÖNDAG KL 11.00

FREDAG KL 18.30

SÖNDAG KL 11.00

         KL 16.00

ONSDAG KL 18.30

LÖRD. KL 12.00-14.00

SÖND KL 10.00-14.00

   11.00

 13.00

 16.00

FREDAG KL 18.30
 
 

September

KALENDER HT 2022
INFO  OCH DATUM FÖR ÖVRIG VERKSAMHET. 

SE SIDORNA 6-18.
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1 Okt

2 Okt

2-16 Okt

9 Okt

14 Okt

16 Okt

19 Okt

23 Okt

28 Okt 

30 Okt

Gemenskapsdag i Immanuelskyrkan
FÖR ANMÄLAN OCH MER INFO SE SID 8

Gudstjänst med Vox Immanuel, Nattvard
–Änglarna

Gudstjänst med nattvard  
–När tron började om del 4  

Diakonins veckor, se separat program

Gemensam gudstjänst: Diakonins Söndag 
Diakoninstallation, Immanuel brass

Prel. Församlingsmöte

FREDA

Gudstjänst med unga musiker
–Att lyssna i tro

Gudstjänst med nattvard, 
–När tron började om del 5 

Föreläsningskväll med Susanne Carlsson Wendel
–En liten bok om en stor Gud

Barnens söndag

Barnvänlig Gudstjänst med Kompiskören! 

Gudstjänst med nattvard, Immanuel Gospel  
–Var inte rädd, Gud är med dig

FREDA 

Gudstjänst med projektkör, Nattvard  
LÄS MER OM PROJEKTKÖREN SID 19
–Att leva tillsammans 

Gudstjänst med nattvard 
–Var inte rädd, Gud utmanar dig 

LÖRDAG KL 10-16

SÖNDAG KL 11.00

        KL 16.00

. . . . . . . . . . .

SÖNDAG KL 11.00

KL 11.00

FREDAG KL 18.30

SÖNDAG KL 11.00

         KL 16.00

ONSDAG KL 18.30

SÖND KL 10.00-14.00

   11.00

 16.00

FREDAG KL 18.30

SÖNDAG KL 11.00

         KL 16.00

Oktober

Höst lovHöst lov
31 OKTOBER - 

6 NOVEMBER
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November
Ljuständning med musik, Immanuel Nova
–Alla helgons dag. Välkommen att 
tända ett ljus för någon du saknar.

Gudstjänst med ljuständning ,Vox Immanuel.  
 –Vårt evighetshopp. Vi läser upp nam-
nen och tänder ljus för medlemmar som 
gått bort under året.

Gudstjänst med nattvard  
–Var inte rädd, Gud tröstar dig 

Retreatdag i Immanuelskyrkan 
FÖR ANMÄLAN OCH MER INFO SE SID 8

Gemensam gudstjänst 
möjlighet till Dop 

Församlingsmöte

Föreläsningskväll med Helen Västberg
Varför trivs maktmänniskor så ofta i 
kyrkan? 

Gudstjänst med Universitetskyrkans 
kör –Kristi återkomst

Gudstjänst med nattvard, 
Unga musiker 
–Var inte rädd, Gud tröstar dig 

JJulmulmarkarknadnad
1a Advent Gudstjänst med Soul Child-
ren, Immanuel Nova och Vox Immanuel
Var inte rädd, Gud har valt dig

LÖRDAG KL 16.00

   SÖNDAG KL 11.00

         KL 16.00

LÖRDAG KL 10 –16.00

SÖNDAG KL 11.00

   13.00

ONSDAG KL 18.30

SÖNDAG KL 11.00

         KL 16.00

LÖRDAG

SÖNDAG KL 11.00

 

 

5 Nov

6 Nov

12 Nov

13 Nov 

16 Nov
  
 

20 Nov 

26 Nov

27 Nov



53

4 Dec

10 Dec

11 Dec

15 Dec

18 Dec

2 a Advent  Gudstjänst 
–Guds rike är nära

Församlingsmöte  

Gudstjänst med nattvard
–Var inte rädd, Gud leder dig

Lunch i Gemenskap

3 e Advent Barnens söndag

Barnvänlig Gudstjänst med Luciatåg

Gudstjänst med Nattvard  
–Var inte rädd, Gud ger dig mod

Informationsträff för Konfa 2023

4 e Advent Gudstjänst  
–Herrens Moder

Gudstjänst med nattvard 
–Var inte rädd, du är en del av  
Guds berättelse

SÖNDAG KL 11.00

              KL 13.00

        KL 16.00

LÖRD. KL 12.00-14.00

SÖND KL 10.00-14.00 
                            KL 11.00

KL 16.00

TORSDAG KL 18.30

SÖNDAG KL 11.00

        KL 16.00

December
KALENDER HT 2022

INFO  OCH DATUM FÖR ÖVRIG VERKSAMHET. 
SE SIDORNA 6-18.

Jul oNyårJul oNyår
kommer finnas tillgängligt 

f r o m kyrkans 
Julmarknad 

program för
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GUDSTJÄNSTER 

En vanlig söndag firar vi fyra gudstjänster i Immanuelskyrkan: 
en gudstjänst på koreanska, en gudstjänst på engelska och 
två gudstjänster på svenska, kl 11 och kl 16.

Vissa söndagar firas endast en gudstjänst som är gemensam 
över språkgrupperna. Under jul, påsk och sommartid firas 
endast en gudstjänst på svenska varje söndag. 

SÖNDAGAR KL 11 är du välkommen till gudstjänst som 
vanligtvis följer kyrkoårets teman. Några gånger under termi-
nen är gudstjänsten särskilt barnvänlig. Gudstjänsterna sänds 
digitalt på Immanuelskyrkans hemsida och YouTube-kanal.

Enligt kyrkoåret befinner vi oss i trefaldighetstiden, som är 
veckorna mellan Pingst och Domssöndagen i november. 
Trefaldighetstidens teman handlar om att lära känna Gud 
och växa som människa. I början av november firar vi alla 
helgons dag, då vi särskilt får minnas människor vi förlorat. 

SÖNDAGAR KL 16 är du välkommen till gudstjänst med 
nattvard - Immanuel 153 - som präglas av enkelhet, kreativitet 
och vardaglighet, och som utgår från olika teman. 

Tema 4 september - 2 oktober
Vändpunkt - personliga berättelser om när tron började om.
Precis som mänskliga relationer utvecklas och går igenom 
olika faser så är det med relationen till Gud. Tron utvecklas 
och förändras genom livet och det är naturligt att gå igenom 
kriser med sin tro. Vilka redskap finns för att ta sig igenom 
trons kriser, vad kan vi lära oss av andra som gått igenom 
vändpunkter i sin tro? Under några söndagar får vi lyssna till 
personliga berättelser om när tron började om. 



7

 

 

Tema 16 oktober - 20 november
Var inte rädd 
Ofta när människor i Bibeln möter Gud får de höra orden: Var 
inte rädd. Det verkar som att Gud vill lugna oss och göra oss 
trygga. Vad kan det betyda för oss som kanske oroar oss för 
pandemi, krig, klimatförändringar, ensamhet, våld eller andra 
utmaningar? Vi låter orden “var inte rädd” leda oss genom 
hösten och adventstiden, och kanske ljusa upp i höstmörkret. 

Immanuel 153 är en del av Immanuelskyrkan och har ett 
särskilt fokus att hjälpa människor att utforska och växa vidare 
i kristen tro, våga ta sina gåvor och talanger i anspråk och 
använda dem i och utanför församlingen. Immanuel 153 
startades som ett projekt år 2005 med syfte att vara en tro-
värdig plats för unga vuxna i Stockholm. Under åren övergick 
projektet till en fast del i Immanuelskyrkans arbete och är 
öppen för alla åldrar. Namnet Immanuel 153 är inspirerat 
av bibelordet Joh 21:11 där lärjungarna fångar 153 fiskar 
genom att kasta nätet på andra sidan, alltså att testa att göra 
saker på ett lite annat sätt...
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GEMENSKAP 

Gemenskapsdag i Immanuelskyrkan  Välkommen till en dag 
av gemenskap, mat och härliga aktiviteter för alla åldrar. Lär känna 
nya vänner och få tid att prata med gamla vänner. Vi äter och fikar 
tillsammans, möts i olika kreativa rum och avslutar dagen med en 
andakt. Välkommen!
Anmälan: senast måndag 26 september till: 
esther.kazen@immanuelskyrkan.se

Datum: Lördag 1 oktober kl 10.00 -16.00
Kostnad: 100 kr/person 
Familjepris: 250 kr 
Reducerat pris: 50 kr/person
 
Retreatdag 
Retreat betyder att dra sig tillbaka. I alla tider har människor sökt sig 
till avskilda platser som ger möjlighet till vila och eftertanke, stillhet 
och bön. I en kultur där aktivitet och effektivitet premieras, glömmer 
vi ofta det enkla och självklara: människans liv är en pendling mellan 
arbete och vila. För att kunna ge är det nödvändigt att ta emot. 
Endast den som låter sig bli älskad förmår att älska. I retreaten lägger 
vi arbete, almanacka och ambitioner åt sidan. Vi ger oss tid att möta 
oss själva och våra andliga behov. I centrum står hjärtats samtal med 
Gud och mig själv. I stillheten låter vi något ske på djupet i våra liv. 
(Citat: Retreatgården Bjärka Säby).

När: Lördag den 12 nov klockan 10-16
För vem: Inga förkunskaper krävs. En dag för dig som är nyfiken på 
kristen tro och för dig som både är ny och gammal i tron. 
Kostnad: 200:-
Anmälan: charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se
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GE VIDARE 

Lunch i Gemenskap 
En mötesplats på lördagar där gratis lunch serveras. 
Höstens datum: 24 september, 10 december. Vill du hjälpa till? 
Kontakta frida.fritzon@immanuelskyrkan.se Vill du hjälpa till? 
Kontakta frida.fritzon@immanuelskyrkan.se
 

GÅ DJUPARE 

Samtal om Bibeln & Livet
Vi läser en berättelse ur Bibeln och pratar om den, om livet och om tro 
utifrån våra egna perspektiv i både större och mindre grupper. 
Ett öppet och kravlöst forum med plats för både tro och tvivel för  
den som vill fördjupa sig i Bibelns berättelser och fundera  
tillsammans med andra.

Start: Onsdag 14 september kl 19.15 - 20.30 
därefter varannan onsdag, ojämna veckor undet hösten.
Plats: Första och sista träffen på plats i Immanuelskyrkan.
Övriga träffar sker digitalt. Mer info och anmälan: 
esther.kazen@immanuelskyrkan.se

Hemgrupp 
Om du vill vara del av en mindre gemenskap som träffas regelbundet 
och delar livet och tro med varandra är kanske 
hemgrupp något för dig? För mer information, kontakta Charlotte
Höglund: charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se.

Föräldragrupper online 
Enkel samtalsgemenskap i mindre grupper en gång i 
månaden runt ett aktuellt ämne. För frågor och 
anmälan: charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se
 



Samtalsgrupp om Existentiell hälsa
En pandemi och ett osäkert omvärldsläge påverkar oss på 
olika sätt. Det kan öppna upp för existentiella frågor och 
behov. Hur kan vi hålla hoppet och tilliten vid liv? Vad kan 
öka vår motståndskraft när livet prövar oss? Vad kan öka vår 
livskvalité och vad ger livet mening? Inom begreppet Existenti-
ell hälsa, framtaget av WHO, finns områden och faktorer som 
kan bidra positivt till vår fysiska och psykiska hälsa. 
Immanuelskyrkan erbjuder under hösten samtalsgrupper 
där vi berör områden inom existentiell hälsa som: Hopp, 
Mening, Tro, Förundran, Helhet, Harmoni och inre styrka. 
Kursen innehåller miniföreläsningar och samtal i grupp vid sex 
tillfällen.

Var: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm
Datum: 13 okt, 20 okt, 27 okt, 10 nov, 17 nov, 24 nov
Ledare: Ann-Britt Lindholm, Thomas Ericson, Ewa Widén 
och Agnetha Dalemark Kostnad: 300:- som faktureras via 
mail, i avgiften ingår boken ”Leva i ovisshet” som delas ut vid 
kursstarten
Anmälan senast 29 september till Bilda:
https://www.bilda.nu/arr/1139416/anmal-dig

Föreläsningskvällar
Välkommen till tre temakvällar om tro, med föreläsning, 
samtal/frågestund och snacks. Under tre onsdagskvällar 
fördjupar vi oss i de olika gästernas perspektiv på tro och 
kyrka. Varje kväll är helt fristående, men en röd tråd är fråge-
ställningen: vad är en hållbar och hälsosam tro för mig? Ingen 
anmälan behövs, fritt inträde.

Onsdag 21 september, kl 18.30
Välkommen in i min Garderob - med Anton Lundholm
Välkommen till en temakväll om tro med Anton Lundholm, 
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teolog, föreläsare och författare till boken Välkommen in i min  
garderob. ”Jag berättar personligt och öppenhjärtigt om hur det var 
att växa upp i en frikyrklig miljö och upptäcka att jag är homosexu-
ell. Utifrån min bok ”Välkommen in i min garderob” berättar jag om 
försöken att bli kvitt mina homosexuella känslor, om det jag förlorade 
när jag till slut kapitulerade inför en förälskelse och om det nya hop-
pet jag vann. Jag resonerar slutligen kring vilka attityder jag önskar 
skulle finnas inom kyrkorna, för att homo- och bisexuella i större 
utsträckning ska få möjlighet att leva odelade liv, där både tron och 
sexualiteten får plats.”

Onsdag 19 oktober, kl 18.30 
En liten bok om en stor Gud - med Susanne Carlsson Wendel 
Välkommen till en temakväll om tro med Susanne Carlsson Wendel, 
författare till boken En liten bok om en stor Gud.  Författaren till den 
här boken vill dela sina tankar om Gud som något annat än ett stelt, 
distanserat och förlegat begrepp. Hon var ett år när hennes mamma 
försökte ta sitt liv första gången och tjugosex när hon lyckades. Hon 
var fem år när hon började prata med Gud. Samtalsledare: Esther 
Kazen

Onsdag 16 november, kl 18.30 
Varför trivs maktmänniskor så ofta i kyrkan? - Helen Västberg 
Välkomna till en temakväll om tro med Helen Västberg, terapeut och 
författare till boken Fräls oss från ondo - om makt och maktmissbruk. 
”Något skaver, men jag vet inte vad det är. Är det mig det är fel på? 
Varför krymper jag här, och varför blir jag rentav rädd?” Överallt där 
vi försöker interagera med varandra inser vi då och då hur svårt det 
är att hantera makten, både hos andra och hos oss själva. Hur ställer 
man rätt frågor till en kultur som blivit allt giftigare och där 
konflikterna avlöser varandra? Hur ser urskillningen ut när 
resultaten är goda - men frukten är besk? 
Och vilket ansvar har kollektivet när en kultur 
spårar ur? Samtalsledare: Esther Kazen. 
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BARN & UNGA 

Barnens Söndag Välkommen till barnvänlig gudstjänst, 
enkel lunch och roliga aktiviteter för hela familjen! 

kl 10.00  Idrottslek i sporthallen
kl 11.00   Barnvänlig Gudstjänst
kl 11.45   Enkel lunch 
kl 12.30  Aktivitet för hela familjen

För vem: Särskilt för barn 3-12, men hela familjen är 
välkommen!

Höstens datum: 25 september, 23 oktober, 11 december 
Välkommen också söndag 27 november (1a Advent) till 
gudstjänst och roliga aktiviteter för barn.

Kompiskören
Kompiskören är ett barnkörsprojekt för barn mellan 6-11 år. 
Under hösten sjunger kören på två gudstjänster på barnens 
söndag: 23 oktober och 11 december kl 11.00 
Övningstillfällen inför 23 oktober: söndagar 13.00-13.50,  
2 okt, 9 okt, 16 okt, 
Övningstillfällen inför 11 december: söndagar 13.00-13.50,  
13 nov, 20 nov, 4 dec.  
Anmälan: agnes.grahn@immanuelskyrkan.se

Freda
FREDA är en tonårskväll för dig som är 13 år och uppåt. Vi 
träffas varannan fredag kl 18.30–21.30. Vi börjar kvällen 
med fika som följs av aktiviteter och andakt.

Höstens datum: 2 september, 16 september, 30 september, 
14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november, 9 
december.
Kontaktperson: Jacob Molander, jacob.molander@immanuel-
skyrkan.se Följ oss på instagram @immanuelFREDA
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Tonårskören K.Ö.T.T
Älskar du att sjunga? Kören Över TrädTopparna (K.Ö.T.T.) är för 
dig som är 13 år och uppåt. Alla får vara med och påverka reper-
toaren, så vi sjunger låtar vi gillar. Varje termin bestämmer vi olika 
teman att jobba med inför gudstjänster, konserter, musikcaféer och 
andra sammanhang i Immanuelskyrkan.
Vi repeterar på måndagar kl 18.30.
Kontaktperson: agnes.grahn@immanuelskyrkan.se 

Soul children
Stockholm City Soul Children är vår kör för tweens, 10-15 år. Vi 
träffas på måndagar 16.45-18.00 och sjunger, leker, fikar och har 
andakt tillsammans.
 
Repertoaren är blandad men vi håller oss mycket inom pop/gospel 
och jobbar mycket med koreografier. Soul Children är en körrörelse 
med ca 45 körer i hela Sverige. Vår kör har egna uppsjungningar 
men åker också ibland på Gatherings och Festivaler runt om i lan-
det. Terminsavgiften är 250kr/deltagare.
Kontaktpersoner: Victoria Frelin, viccan@hotmail.com, Karin Bodell, 
karin.bodell@equmenia.se

Immanuel Musikskola
Är du mellan 0-100 år och vill spela ett
instrument eller ta sånglektioner? 
Vi erbjuder undervisning både enskilt 
och i grupp, på olika instrument 
samt sång och babyrytmik. 
Kontaktperson: 
Margareta Gäfvert, 
08-587 503 03. 
Mail: musikskolan@immanuelskyrkan.se
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KONFIRMATION

Konfa Immanuel // Express Yourself
Immanuelskyrkans konfirmation har tre steg, som är gemen-
sam för kyrkans språkgrupper. Ansvarig kontaktperson är 
Fredrik Jonsson 

K1 – Express Yourself
Express Yourself är en konfirmation i Immanuelskyrkan där du 
får möjlighet att utforska kristen tro med kreativa uttryck, sam-
tal och utmaningar. Du får lära känna nya personer, åka på 
läger och prova på olika aktiviteter.  Konfirmationen startar i 
januari och avslutas i september. Ledordet för K1 är gemen-
skap, och vi fokuserar mycket på att göra saker tillsammans 
i grupp. Vi arbetar med musik, dans, bild, sport, rollspel, 
gemensamma skapanden mm. Du väljer efter eget intresse, 
inga förkunskaper krävs.. 

K2 – Nästa nivå
K2 är en fortsättning efter konfirmationen där vi träffas för ge-
menskap, mat, undervisning och samtal. Varje sommar åker 
de som vill på en resa till klostret i Taizé i Frankrike. Ledordet 
för K2 är att gå djupar. Vi fokuserar träffarna på att fördjupa 
oss i olika ämnen som rör kristen tro. K2 är öppet för dig som 
är mellan 15–18 år
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K3 – Hjälpledaråret
K3 är ett hjälpledarår för dig som vill utveckla ditt ledarskap 
tillsammans med andra. Under året fördjupar vi vår kunskap 
om ledarskap och provar på att vara ledare. Ledordet för K3 
är ge vidare, och i gruppen hjälper vi varandra att utforska 
vad som gör var och en av oss till en unik och viktig ledare, 
att hitta våra styrkor och använda just dem vi är för att göra 
skillnad för någon annan. Vi tror att alla kan göra skillnad och 
att alla behövs.

SENIOR

Immanuel Senior - en öppen mötesplats
Seniorverksamheten i Immanuelskyrkan är 
öppen för alla intresserade, oavsett ålder 
och livsåskådning. 
Ansvarig för denna del av församlingens 
verksamhet är föreningen Immanuel Senior. 
Du är alltid välkommen, också att bli 
medlem i vår förening.
För mer info se separat folder.
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OM IMMANUELSKYRKAN 

 

 
       

Immanuelskyrkan är en kristen gemenskap 
för människor från hela världen. Vi är en församling, 
men inbjuder till gudstjänst på flera språk och under 

många former och traditioner. Vi 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.
Läs mer på:  https://www.immanuel.se/

om-kyrkan/var-vision/

 ALLA ÄR 
Välkomna 

       
DET ÄR HÄR JAG HÖR HEMMA

 – VEM JAG ÄN ÄR, VAR JAG ÄN 
KOMMER FRÅN 
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V Ä L K O M M E N  T I L L 
I M M A N U E L S K Y R K A N 

–  V E M  D U  Ä N  Ä R

Läs mer på: 
 https://www.immanuel.se/
om-kyrkan/inkluderande/

Immanuelskyrkan värdesätter mångfald och 
vill att vår församling präglas av värme, kärlek och 

respekt. Du som är hbtq-person är alltså välkommen 
på samma villkor som andra – som besökare, 

deltagare, medlem, volontär, förtroendevald, ledare 
eller anställd. Regnbågsfamiljer, föräldrar och unga 

hbtq-personer är varmt välkomna i barn- och 
ungdomsverksamheten. Immanuelskyrkan erbjuder 

vigselgudstjänst för samkönade par.



MEDLEMSKAP 

Medlemskap & dop 

Vill du bli medlem eller döpas? Prata med någon
av våra pastorer. Välkommen att vara en del av 
gemenskapen! 

Kontakt
Varje dag finns diakon eller pastor i beredskap kl 10-19. Du kan via 
telefon 08 - 587 50 365 boka tid för samtal samt vid akut kris få hjälp 
att söka dig vidare. Det är inte alltid möjligt att få svar direkt. Försök då 
igen senare. 
Kontaktuppgifter till Immanuelskyrkans anställda och styrelsen hittar du 
här:  www.immanuel.se/kontakt/

Ge av det du har
Församlingens verksamhet drivs av frivilliga gåvor och engagemang. 
Vi har alla olika förutsättningar men du kan göra skillnad på ditt sätt. 
Kanske kan du ge av din tid, ditt engagemang eller dina pengar - allt 
är viktigt och stärker församlingen!

Vill du engagera dig? Gillar du att fixa fika, vara samtalsledare, väl-
komna besökare till kyrkan eller ordna roliga lekar för barn och unga? 
Kontakta någon i personalen så hjälper vi dig att hitta din plats! 

Vill du stötta Immanuelskyrkan ekonomiskt?  Dina pengar kan till 
exempel bekosta gratis lunch till behövande, lägeravgift för unga som 
annars inte kunnat åka, och mycket, mycket mer! 
Gåvor och kollekt: Swish 123 - 41 83 224 

Du kan ge kyrkoavgift https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrko-
avgiften/
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TYCKER DU OM ATT SJUNGA?

Projektkör 30 oktober
Det här projektet är för dig som vill sjunga i kör, men som kanske inte 
har möjlighet att sjunga i församlingens körer som övar varje vecka. 
Vi kommer att sjunga i den svenska gudstjänsten kl 11.00 den 30 
oktober och vi övar tillsammans de två sista onsdagskvällarna innan 
denna söndag. Vi kommer inte att sjunga avancerad musik, men det är 
bra om man har lite sång- eller körerfarenhet. Anmälan görs via mail 
till Rebecka Gustafsson, rebecka.gustafsson@immanuelskyrkan.se. 
Varmt välkommen! 
Ålder: Vuxen
Repetitioner: Onsdagen 19 oktober kl 19-21, onsdagen 26 oktober kl 
19-21 samt före gudstjänsten 30 oktober kl 9.30.
Repertoar: Blandad
Körledare: Rebecka Gustafsson

Du har väl inte missat våra andra körer

Immanuel Nova är för dig som har god körvana och notläsningsför-
måga samt en vilja att satsa lite extra för att utvecklas. Ålder: Vuxen. 
Repetition: Torsdag 18:15. Körledare: Rebecka Gustafsson  
Läs mer på: immanuel.se/musik &kultur

Vox Immanuel är för dig som inte är helt obekant med notläsning och 
körsång. Ålder: Vuxen. Repetition: Tisdag 18:30. Repertoar: Klassisk.
Körledare: Rebecka Gustafsson  
Läs mer på: immanuel.se/musik &kultur

Immanuel Gospel är för dig som är van gospelsångare med stort 
engagemang och tid att lägga på kören. Ålder: Vuxen. Repetition: 
Måndag 18:30 Repertoar: Gospel. Körledare: Nina Tellander.  
Läs mer på: immanuel.se/musik &kultur
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Välkommen till
Immanuelskyrkan! 

IMMANUELSKYRKAN
Kungstensgatan 17, Stockholm, T-bana Rådmansgatan
www.immanuel.se @immanuelskyrkan @immanuel153

www.youtube.com/immanuelstockholm

 
Vi är en kristen församling i centrala Stockholm som tillhör Equmeniakyrkan. På 
söndagar firas fyra gudstjänster på tre olika språk och under veckans alla dagar 
fylls kyrkan av samlingar och aktiviteter. Församlingens tre språkgrupper, den 
koreanska, den internationella och den svenska språkgruppen, firar gudstjänst och 
har verksamhet på olika språk men ingår i samma församling. Ibland samlas vi alla 
till gemensam gudstjänst eller större gemensamma aktiviteter, och vårt musikliv, 
diakoni och konfirmation är gemensam över språkgränserna. I denna folder hittar 
du information om Immanuelskyrkans verksamhet som sker på svenska.

För information om

Konserter
Immanuel Senior
Diakoni
Internationella språkgruppen
Koreanska språkgruppen
och övrig verksamhet i Immanuelskyrkan
se övriga informationsblad, hemsida och sociala medier.


