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Vår vision lmmanuelskyrkan är en kristen gemenskap för 
människor från hela världen. Vi är en församling, men inbjuder till 
gudstjänst på flera språk och under många former och traditioner.
Vi 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 kommer från.
  i en gemenskap utan gränser
  bland troende från hela världen
  i en gemenskap som berör
  i en växtplats för min tro 

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

Alla är välkomna! Välkommen till Immanuelskyrkan – 
vem du än är. 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, förtroende-
vald, ledare eller anställd. Regnbågsfamiljer, föräldrar och unga 
hbtq-personer är varmt välkomna i barn- och ungdoms-
verksamheten. Immanuelskyrkan erbjuder vigselgudstjänst
för samkönade par.

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

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

Om      Immanuelskyrkan
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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/

Prata med någon
Livet förändras och ibland kan vi behöva någon att prata med. 
Någon som lyssnar och bevarar vårt förtroende.Välkommen att 
kontakta en diakon eller pastor för själavårdssamtal, oavsett om du 
är medlem eller inte. Vi har tystnadsplikt.

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, 
välkomna 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 

  

Tack
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Söndag 27 november 1 Advent  
kl 11.00   Gudstjänst på Svenska med Soul Children,   
    Instrumentalister, Immanuel Nova och Vox Immanuel. 
    Var inte rädd, Gud har valt dig.

kl 11.00   Worship service in English  

kl 11.00              /Korean worship 궁 궁궁궁 궁궁 궁 궁궁

kl 18.00  Adventskonsert Immanuel Nova, Martin Åsander
    och stråkkvartett.

 Lördag 3 december 
kl 18.00  Julkonsert med Immanuel gospel A Joyful Christmas
    under ledning av Nina Tellander
    OBS Entré! Joyful Christmas Biljett köpets på Ticknet

Söndag 4 december  2 Advent
kl 11.00   Gemensam Gudstjänst/Joint Service    
    Predikan Carin Dernulf –Guds rike är nära
    Preacher Carin Dernulf –God´s kingdom is near.
    Swedish, English and Korean 

kl 13.00  Församlingsmöte/Congregational meeting

Måndag 5 december & Tisdag 6 december
Kl 19.30 Hotel Birger Jarls Julkonsert
    Biljetter finns på www.birgerjarl.se
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Express Yourself är en konfirmation i 

Immanuelskyrkan där du får möjlighet att utforska kristen 
tro med kreativa uttryck, samtal och utmaningar. Du får 
lära känna nya personer, åka på läger och prova på 

olika aktiviteter. Mer information & Anmälan:
https://www.immanuel.se/k1-express-yourself/
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Söndag 11 december  3 Advent  

kl 10 -14  Barnens söndag 
     läs mer på sid 7    

kl 11.00    Barnvänlig gudstjänst på Svenska med Luciatåg 
     Tema –Ljuset lyser i mörkret 

kl 11.00    Worship service in English  

kl 11.00                        /Korean worship 궁 궁궁궁 궁궁 궁궁 궁궁 

kl 16.00   Gudstjänst på Svenska

kl 18.00   Julkonsert med Vox Immanuel, Immanuel Brass,
     Immanuel Big Band, International Choir, Björn
     Gäfvert och gästartist Vincent Nilsson, trombon.

Lördag 15 december 
kl 18.30   Informationsträff Konfirmation 2023 



Söndag 18 december  4 Advent
kl 11.00   Gudstjänst på Svenska     
    Herrens moder

kl 11.00   Worship service in English
    Children’s Christmas play  

kl 11.00                       /Korean worship

kl 13.00   Församlingsmöte/Congregational meeting  

kl 16.00  Gudstjänst på Svenska
    Var inte rädd, du är en del av Guds berättelse 

Lördag 24 december Julafton  

kl 11.00   Julmusik vid krubban/Christmas music
     around the Nativity! in Swedish. All are welcome! 
    Tillsammans firar vi julafton med sång och musik 
    Barn som vuxna sjunger och spelar under ledning    
    av Peter Eriksson OBS! Inget kyrkkaffe

kl 17- 21 Jul i Gemenskap

Söndag 25 december  Juldagen
kl 11.00   Juldagsgudstjänst på Svenska     
    Endast enkelt kyrkkaffe

kl 11.00   Worship service in English

kl 11.00                        /Korean worship  

kl 18.00   Juldagskonsert Julens budskap i ord och ton 
    Margareta Gäfvert, sång Björn Gäfvert, piano
    och orgel. Anna Berndes, betraktelse. 

kl 17- 21 Jul i Gemenskap
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   Ett Nytt år   Ett Nytt år



Måndag 26 december   Annandagen 

kl 17- 21 Jul i Gemenskap    
 

Jul i Gemenskap
Ett öppet julfirande i dagarna tre. Jul i Gemenskap är ett 
alternativt julfirande dit alla är välkomna! Julafton, jul-
dagen och annandag jul firar vi i Immanuelskyrkan 
17.00–21.00. God mat serveras, musik och sång samt 
julklappar erbjuds. Volontäruppdrag till Jul i Gemenskap 
förmedlas av Volontärbyrån.

  

Lördag 31 december Nyårsafton
kl 16.00  Nyårsbön –Guds barn  
OBS! Inget kyrkkaffe

Söndag 1 januari Nyårsdagen 
kl 11.00              /Korean worship
kl 16.00  Nyårsgudstjänst på Svenska 
– En gudstjänst fylld av julmusik varvat 
med bibelläsningar

Söndag 8 januari 
 kl 11.00   Gudstjänst  på Svenska     
    Vi sjunger julens Psalmer & Sånger

kl 11.00   Worship service in English

kl 11.00                       /Korean worship
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med Immanuelskyrkan
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Söndag 8 januari  
kl 11.00   Gudstjänst  på Svenska     
    Vi sjunger julens Psalmer & Sånger

kl 11.00   Worship service in English

kl 11.00                       /Korean worship

Söndag 15 januari  

kl 11.00   Gudstjänst  på Svenska 
    Livets källa

kl 11.00   Worship service in English

kl 11.00                       /Korean worship    
 

Onsdag 18 januari
kl 18.00  Informationskväll om vårens samtalsgrupper.

Söndag 22 januari   

kl 11.00   Gemensam gudstjänst med 
    Immanuel Gospel
    Joint service with Immanuel Gospel 
    På Svenska, Engelska & Koreanska

kl 13.00  Församlingsmöte/Congregational meeting  
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Kompiskören 
Kompiskören är ett barnkörsprojekt för alla barn mellan 
6-11 år! Repetitioner:15 och 22 januari kl 13.00-13.50. 

Medverkan på gudstjänst den 29 januari kl 11.00.
Anmälan till agnes.grahn@immanuelskyrkan.se
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Barnens Söndag 
Kl 10.00 Idrottslek i sporthallen, skapande på kyrktorget

Kl 11.00 Barnvänlig Gudstjänst 
11.45 Lunch och kyrkkaffe

12.15 Aktivitet för hela familjen

Söndag 29 januari 
Kl 10-14 Barnens Söndag 
Kl 11.00  Barnvänlig Gudstjänst med Kompiskören
    Ljuständning för barn födda senaste året

kl 16.00  Gudstjänst  på Svenska



Our vision Immanuel Church is a Christian fellowship for people 
from all over the world. We are one congregation, but are invited to 
worship in multiple languages and traditions.

We value diversity and want our church to be characterized by 
warmth, love and respect. We seek to create an environment where 
children and youth can develop, where people receive support and 
where faith can grow. Everyone should feel at home here.
This is where I belong – no matter who I am or where I come from
  • in a community without borders 
  • among believers from all over the world 
  • in a fellowship that touches and inspires people 
  • in a place where my faith can grow  

Read more at www.immanuel.se/en/about-the-church/our-vi-
sion/ 
 Everyone Is Welcome  Welcome to Immanuel Church – no 
matter who you are. We value diversity and want our church to  
be characterized by warmth, love and respect. LGBTQ people are 
welcome on the same terms as others – as visitors, participants, 
members, volunteers, elected representatives, leaders or employees
Rainbow families, parents and LGBTQ-youth are welcome in child- 
and youth-ministries. Immanuel Church officiates same sex wed-
dings. 
 Read more at www.https://www.immanuel.se/en/about-the-
church/including/ 

Membership and baptism Do you want to become a member 
or be baptized? Talk to one of our pastors. Welcome to be part of 
the community!

About      Immanuel Church 
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Contact:  Everyday, a deacon or pastor can be reached 
from 10 am – 7 pm. You can call 08 - 587 50 365 to book an 
appointment. In the event of an acute crisis, get help in applying 
further. It is not always possible that someone answer immediately. 
Then try again later. Contact information for Immanuel Church’s 
employees and the board can be found here: 
www.immanuel.se/kontakt/ 
 Talk to someone Life changes and sometimes we may need 
someone to talk to. Someone who listens and keeps your trust. 
Welcome to contact a deacon or pastor for pastoral care, whether 
you are a member or not. We have a duty of confidentiality. 

Give of what you have The congregation’s activities are run 
by volunteers and donations togetherness. We all have different 
circumstances, but you can make a difference in your own way. 
Maybe you can give of your time or give a donation - everything 
is important and strengthens the congregation! Do you want to get involved? Do you like preparing
coffee, being a team leader, welcoming visitors to the church or
organizing fun games for children and adults activities? Contact 
one of the staff and we will help you find your place! 

Do you want to support Immanuel Church  
financially? Your money can, for example, pay for free lunches 
for those in need, camp fees for young people who otherwise 
couldn’t afford to attend, and much, much more!

Gifts and collections: Swish 123 - 18 91 308 

Thank You
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Välkommen till  Immanuelskyrkan!
 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. 

Du ser enkelt i programmet vilket språk en aktivitet eller gudstjänst sker på. 

 

We are a Christian congregation in central Stockholm and
a part of the Uniting Church in Sweden. On Sundays, we gather 

for worship in four different services and three different languages: 
English, Korean and Swedish. Throughout the week, the church is 
filled with small group gatherings and events. Sometimes we all 

gather for joint service, joint event, and our musical life, diaconia 
and confirmation are common across language boundaries.

You can easily see in the program which language an activity or service takes place in.

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

@immanuel153 
www.youtube.com/immanuelstockholm 

08-587 503 00

EQUMENIAKYRKAN STOCKHOLM


