
PROGRAM 2023
FEBRUARI  – APR I L

IMMANUELSKYRKAN
Gudstjänster, samtalsgrupper, föreläsningar, ungdom,  

barn & familj på svenska
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Onsdag 22 februari
 kl 18  Askonsdagsmässa, Bön och fasta

Fredag 24 februari 
   kl 18.30 FREDA  – Tonårskväll

Lördag 25 februari 
 kl 12 Lunch i Gemenskap – Lunch serveras för utsatta & behövande

Söndag 26 februari
 kl 11 Gudstjänst med nattvard, Prövningens stund
  Samtal om gudstjänstutveckling vid kyrkkaffet
 kl 16 Gudstjänst med nattvard
  Personliga berättelser om nattvardens betydelse 
  Samtal om gudstjänstutveckling vid kyrkkaffet

Mars
Onsdag 1 mars 
 Roder del 3
 Samtal om Bibeln & livet, digitalt

Söndag 5 mars  
 kl 11  Barnens söndag, Barnvänlig gudstjänst 
 kl 13 Språkgruppsmöte för den svenskspråkiga församlingsdelen
 kl 13 Spring 23 ChurChill 
 kl 16  Gudstjänst med nattvard
  Göra rätt eller göra gott? En fördjupning kring nattvardsliturgi

Onsdag 8 mars
 kl 18 Feministisk mässa med universitetskyrkans kör, 
  Paulina Fröling, Esther Kazen mfl. 

KALENDER 

Februari 
Onsdag 1 februari  
 kl 18 Bibeln & Livet uppstartsträff 
 kl 18 Roder del 1

Söndag 5 februari
 kl 11 Gudstjänst med Immanuel Brass, 
  Uppenbarelsens ljus
 kl 13 Spring 23 Paul’s Academy
 kl 16  Gudstjänst med nattvard 
  Nattvarden: Världens mest revolutionerande måltid
 
Fredag 10 februari 
   kl 18.30 FREDA  – Tonårskväll

Söndag 12 februari
 kl 11 Gudstjänst med Immanuel Nova, 
  Det levande ordet
  Samtal om gudstjänstutveckling vid kyrkkaffet
 kl 13 Spring 23 ChurChill 
 kl 16  Gudstjänst med nattvard
  Att bjudas in och mötas - Om nattvardens nödvändighet och möjlighet
  Samtal om gudstjänstutveckling vid kyrkkaffet

Onsdag 15 februari
 Roder del 2
 Samtal om Bibeln & Livet, Digitalt

Söndag 19 februari
 kl 11 Gudstjänst med VOX Immanuel, Kärlekens väg
 kl 13 Spring 23 IMMpowerment Groups
 kl 16 Gudstjänst med nattvard och Immanuel Gospel
  Berättelserna bakom nattvardens symboler
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Onsdag 29 mars 
 Roder del 5
 Samtal om Bibeln & Livet, digitalt

April
Söndag 2 april 
 kl 11 Barnens söndag, Vägen till korset 
  Barnvänlig gudstjänst med Soul Children, 
 kl 13 Spring 23  Paul’s Academy
 kl 16  Gudstjänst med nattvard och Immanuel Nova
  Runda-bords-samtal om nattvarden med inbjudna gäster

Påsk
Onsdag 5 april  
 kl 18 Filmkväll med soppa. Film: Maria Magdalena

Torsdag 6 april 
 kl 18 Gudstjänst med nattvard.

Fredag 7 april
 kl 11 Passionsdrama med bilder, toner och reflektioner.

Lördag 8 april
 kl 12 Påsk i gemenskap – Lunch serveras för utsatta & behövande

Söndag 9 april 
 kl 11 Påskdagsgudstjänst med Vox Immanuel 
  Kristus är uppstånden 

Måndag 10 april 
 kl 11 Påskvandring – Mötesplats, Vasaparken

Fredag 10 mars 
   kl 18.30 FREDA  – Tonårskväll

Söndag 12 mars
 kl 11 Gemensam gudstjänst med nattvard 
  Söndagsskola finns på svenska, engelska och koreanska
 kl 13 Spring 23  Paul’s Academy

Onsdag 15 mars 
 Roder del 4 
 Samtal om Bibeln & Livet, digitalt

Lördag 18 mars 
 kl 12 Lunch i Gemenskap – Lunch serveras för utsatta & behövande

Söndag 19 mars
 kl 11 Gudstjänst, Livets bröd
 kl 13 Spring 23 IMMpowerment Groups
 kl 16  Gudstjänst med nattvard
  Nattvarden tar fram det bästa hos mig som människa

Onsdag 22 mars
 kl 18 3 x 11 Temakväll med tre gäster som på elva minuter var delar sitt  
  perspektiv på kvällens ämne. Kvällens tema: Pengar. Läs mer på s.11

Fredag 24 mars 
   kl 18.30 FREDA – Tonårskväll

Lördag 25 mars 
 kl 10 Retreat Läs mer på s.10

Söndag 26 mars
 kl 11  Gudstjänst med nattvard “Guds mäktiga verk”
 kl 13  Församlingsmöte
 kl 13 Spring 23 
 kl 16 Gudstjänst med nattvard “Så är vi, fast många, en enda kropp” 
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SAVE THE DATE!
Gemenskapsdag på Kärsögården 26–27 Maj
Välkommen till gemenskapsdag på kärsön tillsammans med 
nya och gamla vänner från Immanuelskyrkan! Alla åldrar är 
välkomna till gemenskap, mat och aktiviteter. Du som vill kan 
övernatta från fredagkvällen, men det går lika bra komma ut 
under lördagen. 
Mer information kommer – save the date!

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 gemensam gudstjänst för 
alla språkgrupper. Under jul, påsk och sommartid firas 
endast en gudstjänst på svenska varje söndag. 
 Fortsätt läsa om våra olika Gudstjänster på nästa sida ➞

Onsdag 12 april 
 Samtal om Bibeln & Livet, digitalt

Fredag 14 april
   kl 18.30 FREDA – Tonårskväll

Söndag 16  april 
 kl 11  Gudstjänst, Påskens vittnen
 kl 13 Spring 23 IMMpowerment Groups
 kl 16 Vårfest! Mat, prat, musik, mingel och berättelser om vad Gud  
  har gjort i våra liv. 

Tisdag 18 april 
 kl 18 3 x 11 Temakväll med tre gäster som på elva minuter var delar sitt  
  perspektiv på kvällens ämne. Kvällens tema: Vänskap. Läs mer på s.11
Onsdag 19 april 
 Roder del 6

Lördag 22 april 
 Kulturnatt Stockholm
 Se separat program för allt härligt som händer i Immanuelskyrkan   
 hela kvällen!

Söndag 23 april  
 kl 11 Gemensam gudstjänst med nattvard, Den gode herden
  Söndagsskola finns på svenska, engelska och koreanska
 kl 13 Immanuelskyrkans Årsmöte
 kl 13 Spring 23 ChurChill 

Onsdag 26 april
 Roder del 7
 Samtal om Bibeln & Livet, digitalt

Fredag 28 april
   kl 18.30 FREDA

Söndag 30 april
 kl 11 Gudstjänst med tonårskören, Vägen till livet
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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 29 januari – 2 april
VÄGEN TILL HJÄRTAT GÅR GENOM MAGEN
Vad nattvarden kan betyda för oss. 

Jesus säger att han vill vara med oss -  det är en central del 
i att fira nattvard. Under vårens gudstjänster fokuserar vi på 
nattvarden och dess betydelser. Sedan sjutton år tillbaka har vi 
firat nattvard nästan varje söndag i Immanuel 153 - vad gör det 
med en människa? Genom ledorden Gemenskap, Gå djupare 
och Ge vidare möter vi nattvardens olika budskap och fördjupar 
oss i dess olika delar. Vad gör vi egentligen när vi firar nattvard, 
vad är det vi är med om? Vi lyssnar till personliga berättelser om 
nattvardens påverkan, förklarar några av liturgins symboler och 
låter nattvarden utmana oss till gemenskap över gränserna och att 
ge vidare av det vi får ta emot. 

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 trovärdig 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...

SÖNDAGAR KL 11 är du välkommen till gudstjänst som vanligtvis 
följer kyrkoårets teman. Enligt kyrkoåret befinner vi oss under våren 
i fastan och påsktiden. Några gånger under våren är gudstjänsten 
särskilt barnvänlig. 

Fastan inleds med askonsdagen och är en tid då vi kan välja att 
avstå något för att vinna något annat. Vissa väljer att avstå särskild 
mat under fastan, tex. undvika socker eller äta vegetariskt. Andra 
avstår sociala medier, tv eller något helt annat. Fastan kan vara 
ekonomisk, att spara in på utgifter och istället ge pengar till någon 
som behöver.  
I Equmeniakyrkan finns konceptet klimatfasta, som går att läsa om på 
klimatfasta.nu. 

“Påskfamiljen”Många drar till fjälls och andra åker hem till 
släkten över påsk. Vi som finns kvar i stan krokar arm och firar den 
tillsammans. På så sätt skulle man kunna säga 
att vi bildar en “påskfamilj”.

Under påsken vill vi i Immanuelskyrkans 
svenska del ge dig möjlighet till gemenskap 
och den fördjupande process som 
påskhelgens händelser och firande inbjuder 
till. Vi möts till måltider, gudstjänster och 
nattvard. Med film, musik, drama, konst 
och vandring får vi utmanas och utvecklas, 
genom att se hur Kristus går med oss och vi 
med honom, genom död till liv.

Välkommen att möta påsken inifrån!
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GÅ DJUPARE

3 x11 Temakvällar med tre gäster som på elva minuter var 
delar sitt perspektiv på kvällens ämne. 

22 mars  Tema: Pengar
Inflation, reporänta och konjunktur. Vad betyder det ens? Hur sparar 
jag smart i svåra tider? Och hur ger jag när överflödet minskar?  
Välkommen till en kväll i Immanuel med olika perspektiv på pengar. 
Kom som du är efter tentan, jobbet eller innan nattningen och umgås 
och få nya tankar med dig hem! Kvällsmaten står redo i kyrkan.

18 april  Tema: Vänskap
Varför klickar vi med vissa och inte med andra? Hur vårdar vi våra 
vänskapsrelationer? Och går det att göra slut med en vän? 
Välkommen till en kväll i Immanuel med olika perspektiv på vänskap. 
Kom som du är efter tentan, jobbet eller innan nattningen och umgås 
och få nya tankar med dig hem! Kvällsmaten står redo.

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 1 februari kl 18.00–20.00
därefter varannan onsdag, ojämna veckor under våren.
Plats: Första och sista träffen på plats i Immanuelskyrkan.
Övriga träffar sker digitalt kl 19.15–20.30. 

Mer info och anmälan: esther.kazen@immanuelskyrkan.se

GEMENSKAP

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? Hos oss finns även hemgrupper särskilt för föräldrar, och för 
män / kvinnor.

För mer information, kontakta Charlotte Höglund: 
charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se. 

Föräldragrupp  
Enkel samtalsgemenskap i mindre grupper en gång i månad- en runt 
ett aktuellt ämne. 
För frågor och anmälan: charlotte.hoglund@ immanuelskyrkan.se 

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 25 mars 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



1312

BARN & UNGA

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

 10.00 Skapande på kyrktorget med kaffe för föräldrar 
 10.45  Festis och frukt för alla barn 
 11.00 Gudstjänst
 11.45  Lunch & Kyrkkaffe 
 12.20 Aktivitet 

För vem: Särskilt för barn 3-12, men hela familjen är välkommen! 
Vårens datum: 29 januari, 5 mars, 2 april, 7 maj

Kompiskören 
Kompiskören är ett barnkörsprojekt för barn mellan 6-11 år. 
Under våren medverkar barnkören 29 januari och 7 maj. För 
intresseanmälan och mer information om när kören repeterar 
kontakta: 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.

Vårens datum: 
13 januari, 27 januari, 10 februari, 24 februari, 10 mars,  
24 mars, 14 april, 28 april, 12 maj, Söndag 28 maj

 
Roder
Roder är en kurs för dig som vill utforska vilka krafter  
som styr ditt liv. Sju centrala livsteman tas upp:

• Min riktning i livet
• Mina hämmande rädslor
• Min förmåga att försonas med det som varit
• Min känsla av att inte duga
• Min djupaste längtan
• Mina förväntningar på kärlek och gemenskap
• Mina mål i livet

Varje kurskväll tar tre timmar i anspråk och följer ett fast program 
med en dynamik mellan enskild reflektion, liten samtalsgrupp och 
storgrupp. 
Grupperna leds av Jonas Gustafsson, Görel Byström Janarv och 
Helena Erkenborn som är verksamma på olika sätt i församlingen.
Start: Ons 1 februari kl. 18.00-21.00, därefter ons 15/2, tors 1/3 
ons 15/3, ons 29/3, ons 19/4 samt ons 26/4.
Plats: Immanuelskyrkan, Waldenströmsalen.

Mer info och anmälan: www.immanuel.se/roder/

GE VIDARE

Lunch i Gemenskap
En mötesplats på lördagar där gratis lunch serveras. 
Vårens datum: 25 februari, 18 mars, 8 april, 27 maj, 10 juni.
Vill du hjälpa till? Kontakta frida.fritzon@immanuelskyrkan.se
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SPRING 23
Spring 23 är för dig mellan 16–20 år. Vi ses söndagar 13.00–15.30 
och kommer ha undervisning, roliga aktiviteter, sport, musik, häng, 
spel mm. Håll utkik efter programmet på hemsida och sociala medier. 
Vi ses på kyrktorget 29 januari!

Tid: Söndagar 13.00–15.30 Dropin fika från 12.45 
Vårens datum: 29 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 5 
mars, 12 mars, 19 mars, 26 mars, 2 april, 16 april, 23 april, 7 maj, 
14 maj, 28 maj

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 repertoaren, 
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. Välkommen!
Kontakt: 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 landet. 
Terminsavgiften är 250kr/deltagare.
Kontakt: victoria.frelin@gmail.com, karin.bodell@equmenia.se

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.

OM IMMANUELSKYRKAN

– i en gemenskap utan gränser

– bland troende från hela världen

– i en gemenskap som berör

DET ÄR HÄR JAG HÖR HEMMA. VEM JAG ÄN ÄR, 
VAR JAG ÄN KOMMER FRÅN.

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

– i en växtplats för min tro
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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 

Du kan ge kyrkoavgift  
equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/

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, 
förtroendevald, ledare eller anställd.
Regnbågsfamiljer, föräldrar och unga 
hbtq-personer är varmt välkomna i 
barn- och ungdomsverksamheten. 
Immanuelskyrkan erbjuder 
vigselgudstjänst för samkönade par.
Läs mer på: www.immanuel.se/om-
kyrkan/inkluderande/

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/
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Charlotte Höglund, Pastor

08-587 503 58
charlotte.hoglund@immanuelskyrkan.se

Ester Kazen, Pastor

08-587 503 17 
esther.kazen@immanuelskyrkan.se 

Jacob Molander, Pastorsassistent

08-587 50 359 
jacob.molander@immanuelskyrkan.se 

Frida Fritzon, Diakon

08-587 503 06 
frida.fritzon@immanuelskyrkan.se 

Helena Erkenborn, 
Verksamhetssamordnare

08-587 503 14 
helena.erkenborn@immanuelskyrkan.se

Agnes Grahn, Församlingsmusiker

08 587 503 11 
agnes.grahn@immanuelskyrkan.se

NYSATSNING I SVENSKA VERKSAMHETEN
Under hösten 2022 har Svenska verksamhetsrådet och 
personalgruppen arbetat med frågan om utveckling av de 
svenskspråkiga gudstjänsterna, vilka behov och önskemål som finns 
för barnverksamhet på söndagar, längtan efter generationsmöten, 
ökad gemenskap och enhet. 

Efter ett möte den 29 november med Svenska arbetslaget, Svenska 
Verksamhetsrådet, 153 Referensgrupp samt några särskilt inbjudna 
deltagare som representerade barnfamiljer, tonårsverksamhet 
och unga vuxna finns det ett konkret förslag på en nysatsning och 
förändring gällande gudstjänster och barn-/familjverksamhet.

Vi föreslår att med start i september 2023 samlas vi 
till en enda svenskspråkig gudstjänst varje söndag i 
Immanuelskyrkan kl.11.00. Det skulle betyda att vi inte 
längre erbjuder gudstjänst kl. 16.00.

Ett sådant förslag till förändring kräver självklart samtal med den 
svenskspråkiga församlingsdelen, och ett gediget arbete för att hitta 
en ny gudstjänstform som bevarar det bästa av det vi redan har men 
också ger utrymme för nytänkande och kreativitet. Därför inbjuds nu 
den svenskspråkiga församlingsdelen i Immanuelskyrkan till några 
tillfällen under våren där vi får samtala om förslaget, uttrycka vad vi 
längtar efter och tillsammans landa i en väg framåt. 

Söndag 29 januari ca kl 12.30 
Fokus: Familj
Samtal med föräldrar om önskemål för barnverksamhet på söndagar, 
samt önskemål inför rekrytering av barn & familje-ansvarig i Svenska 
Verksamheten. Aktivitet för barn finns parallellt med mötet. 

Söndag 12 februari och Söndag 26 februari vid kyrkkaffet 
kl 12.00 och kl 17.00 
Samtal runt fikaborden om förslaget på gudstjänstutveckling, 
nysatsning och förändring, samt information från verksamhetsrådet 
och svensk verksamhetsledare. 

Söndag 5 mars kl 13.00 Språkgruppsmöte 
För svenskspråkiga församlingsdelen dvs Immanuelskyrkans 
medlemmar som främst är engagerade i svenskspråkiga gudstjänster 
och verksamhet i Immanuelskyrkan.
Vi söker dialog, synpunkter och samsyn kring nysatsning och 
förändring av svenska verksamhetens gudstjänster från och med 
september 2023. Information om arbetsgrupp och processen framåt.

/Esther Kazen, svensk verksamhetsledare och Marco Helles, 
ordförande svenska verksamhetsrådet

Dessa personer omnämns i programmet. Kontaktuppgifter till alla i församlingens 
personalgrupp hittar du på immanuel.se
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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 guds-
tjänst 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;
verksamhet i de andra språkgrupperna,
konserter, Immanuel Seniors program,
musikskolans verksamhet m.m.
se övriga informationsblad, hemsida och sociala medier.

Välkommen till
Immanuelskyrkan! 

KONTAKTUPPGIFTER IMMANUELSKYRKAN
Kungstensgatan 17, Stockholm, T-bana Rådmansgatan
www.immanuel.se @immanuelskyrkan @immanuel153
www.youtube.com/immanuelstockholm




