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LÖFTENAS BERG
Att få bo i Jönköping med omnejd är nog
att bo på en av Sveriges vackraste platser.
Att dessutom varje dag få vakna med
Vätterutsikt gör, har jag märkt, människor
extra lyckliga. Men för egen del blev det
aldrig någon tjusig utsikt över Vättern. Jag
har fått nöja mig med utsikten av ett berg.
Om sanningen ska fram har det gått minst
lika bra.
Huset som varit vårt hem i 19 år ligger
mitt i det lilla samhället vid Tabergs fot,
precis lagom nära berget så att vi ser det i
sin helhet. Dess nedersta trädbevuxna del,
den branta, nästan svarta bergväggen, och
högst upp toppen med röd stuga och flaggor som vajar för vinden. Detta har varit
min vardagsutsikt. Om man jämför är det
naturligtvis ett väldigt litet berg, men det
är väl för att det så oväntat reser sig just
där det står som man ändå kan uppleva det
storslaget på något sätt. Jag kan i alla fall
göra det.
Det här med berg är något som alltid fascinerat oss människor. Att komma högst
dit upp, se utsikten, vidderna, det nästan
gränslösa. Vissa kan tydligen utstå nästan
vad som helst bara för att nå dit allra högst
upp. Jag tror att utsikter över såväl stora
vatten som höga berg stämmer oss människor till ett alldeles speciellt tonläge. Att
det ger en slags vördnad och tacksamhet
för själva livet och en känsla av närhet till
den Gud som skapar.

De strävar alla under tystnad uppför den
sista bergssluttningen, några steg till, så
står de äntligen på toppen. Mörkret är
nu borta och solen bryter fram. Men det
är inte bara ett tilltagande solljus som
bländar. Det är ett annat ljus. De tre som
fick vara med på Förklaringsberget känner
igen det. Det är något gudomligt som
skimrar igenom, det är Kristus. Och plötsligt ser de honom, hur han står framför
dem, han som de känt och älskat, men
ändå en helt annan, genomlyst av strålningen från en annan värld. Några kan tro,
det är verkligen han, andra kan det inte.
Så hör de honom tala. Den rösten skulle
de känna igen bland tusen. Det är Jesus.
Han har kommit fram till dem, sett in i
deras ögon, rört vid någons arm. Hans
röst känns som vanligt mjuk men bestämd.
De förstår att han har något viktigt att
säga, det är därför han bjudit dem hit. ”Åt
mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar” Alla
folk? Vilken orimlighet, vilken omöjlig
uppgift! Och varför Herre, hur kan du
fortfarande tro att vi, vi som svikit och
vi som tvivlar klarar ett sådant uppdrag?
Jesus ser deras förfäran, ler och fortsätter:
”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det är
hans verk det gäller, hans, som har all makt
i himlen och på jorden, men det är genom
dem han vill verka. Det finns ingen annan
väg, det är så Guds rike skall växa.

Några kunde tro, andra tvivlade, men
ingen stod utanför löftet. Det är inte vår
egen tro som vi tror på, utan Jesu makt
och hans löfte om att vara med oss alla
dagar till tidens slut. Och alla som tror och
tvivlar, alla som tillber och tvekar, liknar
Jesu lärjungar och är på rätt väg.
Löftet om att Jesus är med alla dagar har
nu burit människor i mer än 2000 år. Även
vi får vila och hämta kraft just i orden från
Löftenas berg. Då, när vi står där högst
upp och allt känns lätt och självklart, men
även nedanför berget, i skuggorna och
tvivlet. Ja, den mesta tiden befinner vi
oss nedanför berget. I det vanliga, i det
stressiga, i det livet då vi skall hinna så
mycket, men ibland orkar så lite. I det liv
som ibland går sönder och där ondskan
tränger sig på. Vägen går nerför berget och
Jesus går med. Han som är med alla dagar
till tidens slut.
Nu skall min vardagsutsikt bytas ut mot
en ny. Jag vill passa på att tacka er alla för
gemenskap, samtal och uppmuntran under
nio innehållsrika år. Ni är en fantastisk
fin församling med så många gåvor och
möjligheter att göra budskapet om Kristus
tydligt för människor i Jönköping.
Guds rika välsignelse är det största och
bästa jag kan önska er! Och glöm inte Jesu
löfte:
”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
			 Carin Folkesson

I bibelns värld har berg en alldeles
speciell betydelse. De är på ett särskilt
sätt förbundna med Guds helighet och
Guds närhet. Det är något av en andlig
upptäcksfärd att följa med genom bibelns
olika bergsberättelser. Abraham, Mose,
Elia; alla hade sina stora möten med Gud
just på berg. Från berget ger Jesus sin
berömda predikan och dit beger han sig
när han vill vara i stillhet och bön. Det är
på berget han får sin förklaringsstund och
det är från ett berg han sänder sina lärjungar ut i världen. Vi ska bege oss dit för ett
ögonblick, till Löftenas berg.
Det är tidig morgon, strax före soluppgången, ännu nästan mörkt och ödsligt
tyst. Uppför branterna mot en bergstopp
i Galileen vandrar en grupp män. De är
Mästarens lärjungar.

Foto: Thomas Folkesson
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HÖR AV DIG

EKONOMIRUTA

Nu är vi mer än halvvägs in i budgetåret och trenderna i församlingens ekonomi är intressanta, kan man säga. Förra året
hade vi en god utveckling av månadsoffrandet medan
veckooffret backade. Nu är det nästan tvärtom med ett
ökande veckooffer och ett stillastående månadsoffrande.
Till kyrkoavgiften har 19 nya anmält sig vilket är en trygghet
för den framtida ekonomin. Totalt sett ligger offrandet lite
över förra året men 40 000 kr under budget. Övriga intäkter,
fastighet och verksamhet, ligger 30 000 över budget medan
caféet ligger lika mycket under budget.
På kostnadssidan har fastighet och verksamhet lägre kostnader
så här långt jämfört med budget, personal och café ligger på
budget, medan övriga kostnader är högre än budgeterat.
Sammanfattningsvis så har vi kontroll över intäkter och
kostnader med undantag av offrandet och caféet. Vi har ett
överskott på ca 50 000 kr men då är inte avskrivningar, finansiella kostnader o dyl medräknade så det finns behov av att öka
överskottet. Det kan vi alla hjälpas åt med. Varför inte så här?:
* Skicka in en sommargåva till församlingen. Under sommaren
sjunker regelmässigt våra intäkter.
* Dags att justera upp din stående överföring till församlingen
varje månad, eller kanske börja med det?
* Sprid kunskapen om vårt förträffliga café så att vi får fler
besökare där. Inte minst för grupper?
VEM-projektet blev flera hundra tusen kronor billigare än
kalkylerat. Tack alla ni som gjort det möjligt. Insamlingen är
över 1,1 miljon nu men det fattas ca 700 000 kr tills vi har täckt
kostnaderna.
I kyrksalen har vi två nya projektorer som är skänkta. Tack till
dig/er! Nu vill vi gärna gå vidare med förnyelsen av kyrkorummet. Vill du vara med och göra det möjligt så är du välkommen
med din gåva.
Johan Nordangård, kassör

TILL VÅRA ANSTÄLLDA

MISSA INTE - INSPIRATIONSDAGEN
den 3 oktober!

ULF ERIKSSON
Pastor
036-17 33 41
0733-12 69 30
ulf@immanuelskyrkan.
com

CARIN FOLKESSON
Pastor
036-17 33 42
Bost. 036-36 37 00
0708-36 37 30
carin@immanuels
kyrkan.com

JAKOB OLOFSGÅRD
Pastor
036-17 33 43
0708-49 49 98
jakob@immanuels
kyrkan.com

MARIA YDREBORG
Församlingsmusiker
036-17 33 46
0705-57-34-22
maria@immanuels
kyrkan.com

JULIA EVERSTRAND
Ungdomsledare
036-17 33 44
076-231 49 70
julia@immanuelskyrkan.com

ROSE-MARIE CARLSSON
Cafeföreståndare
036-17 33 48
bost 0380-66 06 48
rose-marie @immauels
kyrkan.com

SIMON YOUKHANNA
Vaktmästare
0736-36 90 70
simon@immanuels
kyrkan.com

SANNA BERGSTRÖM
Cafebiträde

INGALILL D NYBERG
Ekum. studentpastor
036-10 10 69
0702-07 26 45
dnil@hs.hj.se

...TILL EXPEDITIONEN

the ultimate concern - det ytterst angelägna!
Mellan 10 - 16, lördagen den 3 oktober inbjuds alla till en inspirationsdag i Immanuelskyrkan.
Det blir en dag för alla åldrar där barnen har egna aktiviteter i lekhallen.
För ungdomar och vuxna blir det inspiration och utmaning. Vi har
bjudit in Anders Jonåker som forskat på att vara kyrka i en storstad,
Jesper Steén, VD för Jönköpings city som berättar om framtiden i
City, Gunnel Noreliusson, regional församlingsutvecklare i Equmeniakyrkans Regions Öst som får oss att fundera på hur tron idag skall
formuleras.
Programmet är ännu inte klart men vi kan lova en spännande dag så
notera dagen i almanackan och håll ögonen öppna för mer
information.

KALLELSE
till Immanuelskyrkans Årsmöte
Lördag 14 november kl 14 håller församlingen sitt årsmöte.
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036-17 33 40
info@immanuelskyrkan.com
Oxtorgsgatan 15
553 17 Jönköping
fax 036-16 97 63
bankgiro: 545-6231
www.immanuelskyrkan.com

Immanuel

Under juli månad
nås sommarpastorn
Maja Floberg på
kyrkans telefon
036-17 33 40
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KALENDARIUM
JUNI

JULI

6 Lördag - tisdag 9
Svenska Frälsningsarméns kongress i
Jönköping.
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7 Söndag
1 sönd e Tref.Joh 3:1-8
11.00 Gudstjänst. Högtidsgudstjänst
med nattvard. Göran Andreasson överste i Svenska Frälsningsarmen, Jakob
Olofsgård, SFA strängmusik.
15.30 Andakt på Torpa. Jakob Olofsgård.
18.00 Missionsgudstjänst. Missionsföreståndare Steven David och rektor
Mrs Mulla med make från Indiska
Förbundskyrkan, pastor Michael Mugarura med maka Kezzy från Tanzania,
strängmusiken m.fl. sjunger.
9 Tisdag
10.00 Avslutningsgudstjänst för Svenska Frälsningsarmén, Lasse Svensson,
kyrkoledare i Equmeniakyrkan i
Sverige, predikar, strängmusiken m.fl.
13 Lördag
17.00 Avskedsfest för Carin Folkesson
14 Söndag
2 sönd e Tref. Luk 14:15-24
11.00 Gudstjänst. Carin Folkesson.
Immanuel Brass. Ann Esborn, Åsa
Tegnér, Allis Brorsson.
19.00 Musik i sommartid. Konsert
med Immanuel Brass under ledning av
Rolf Johansson. Fri entré.
17 Onsdag
11.00 Midsommarkaffe.
18 Torsdag
11.00 Andakt på Bruksgatan.
14.30 Andakt på Tornet.
21 Söndag
Den helige Johannes döparens dag Luk
1:5-17
11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård.
23 Tisdag
14.30 Andakt Kristinedals äldreboende.
24 Onsdag
11.00 Andakt på Junegården.
28 Söndag
4 sönd e Tref. Matt 7:1-5
11.00 Gudstjänst. Ulf Eriksson.

Onsdag
19.00 Sommarkväll med Ulf Eriksson
och Maria Ydreborg “Hela kyrkan
sjunger”.

2 Torsdag
11.00 Andakt på Bruksgatan.
14.30 Andakt på Tornet.
5 Söndag
Apostladagen Luk 5:1-11
11.00 Gudstjänst med nattvard. Jan
Eirestål och Maja Floberg.
15.30 Andakt på Torpa.
8 Onsdag
11.00 Andakt på Junegården.
19.00 Sommarkväll “Jordgubbsfest”.
9 Torsdag
16.00 Andakt Lindgården.
12 Söndag
6 sönd e Tref.Matt 5:20-26
11.00 Gudstjänst. Maja Floberg.
15 Onsdag
19.00 Sommarkväll. En kväll om Alice
Tegnèr och Elsa o Natanael Beskow
med Ann-Britt Björnlinger, Ann-Mari
Davelid, Birgitta Lekenstam.
19 Söndag
Kristi Förklaringsdag Matt 17:1-8
11.00 Gudstjänst. Daniel Agnesmed.
21 Tisdag
14.30 Andakt Kristinedals äldreboende.
22 Onsdag
19.00 Sommarkväll. Program ej klart.
26 Söndag
8 sönd e Tref. Matt 7:15-21
11.00 Gudstjänst. Maja Floberg.
29 Onsdag
19.00 Sommarkväll med Torsten
Gunnarsson. “Min livsresa”.
30 Torsdag
16.00 Andakt Lindgården.

AUGUSTI
2 Söndag
9 sönd e Tref. Matt 25:14-30
11.00 Gudstjänst med nattvard. Åke
Nordqvist
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9 Söndag
10 sönd e Tref. Joh 15:1-9
11.00 Gudstjänst. Ulf Eriksson.
13 Torsdag
11.00 Andakt på Bruksgatan.
16 Söndag
11 sönd e Tref. Luk 18:9-14
11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård.
18 Tisdag
14.30 Andakt Kristinedals äldreboende.
19 Onsdag
11.00 Andakt på Junegården.
23 Söndag
12 sönd e Tref. Mark 7:31-37
11.00 Gudstjänst. Ulf Eriksson.
24 Måndag
18.00 Församlingsmöte.
25 Tisdag
09.00 Utvandrarna startar med vandringarna tisdagar i udda veckor.
14.00 Tisdagsträffen. Lasse Svensson
och Göran Andreasson.
27 Torsdag
11.00 Andakt på Bruksgatan.
14.30 Andakt på Tornet.
30 Söndag
13 sönd e Tref. Luk 10:23-37
11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård.

SEPTEMBER
1

Tisdag
12.15 Lunchmusik. “I filmens värld”.
Maria Ydreborg, piano.

2 Onsdag
12.00 Lunchandakt vid ljusbäraren.
14.00 RPG Mötesplats Immanuel
onsdag.
5 Lördag
18.00 Kammarmusikkonsert med
Fredrik Johansson, klarinett och Maria
Ydreborg, piano.
6 Söndag
14 sönd e Tref. Joh 17:9-11
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard. Ulf Eriksson. Immanuel Brass.
Immanuelsyrkans kör.
10 Torsdag
11.00 RPG Mötesplats Immanuel
torsdag. Se kommande program.

13 Söndag
15 sönd e Tref. Matt 6:31-34
11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård.

FÖRSAMLINGSBOKEN

15 Tisdag
14.30 Andakt Kristinedals äldreboende.
16 Onsdag
11.00 Andakt på Junegården.
14.00 RPG Mötesplats Immanuel
onsdag.
20 Söndag
16 sönd e Tref. Joh 11:28-44
11.00 Gudstjänst. Ulf Eriksson.
Immanuel Gospel.
18.00 Välgörenhetskonsert med
Terese Fredenwall och musiker.
Insamling till Läkarmissionen.
22 Tisdag
14.00 Tisdagsträffen. Lasse Svensson
och Göran Andreasson.
23 Onsdag
11.00 Andakt Solstickegatans äldreboende.
24 Torsdag
11.00 RPG Mötesplats Immanuel
torsdag. Lindgården i förändring. Lars
Junelind. Sopplunch. Lotteri.
26 Lördag
19.00 Konsert Strands kör - Jazzmass
(KulturDagNatt Jönköping).
27 Söndag
17 sönd e Tref. Matt 6:19-24
11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård.
Unga Röster
15.30 Andakt på Torpa.
29 Tisdag
14.30 Andakt Kristinedals äldreboende.
30 Onsdag
11.00 Andakt på Junegården.
14.00 RPG Mötesplats Immanuel
onsdag.

OKTOBER
1

Torsdag
16.00 Andakt Lindgården.

3 Lördag
10.00 Församlings/Inspirationsdag.

4 Söndag
Den Helige Mikaels dag Luk 10:17-20
11.00 Gudstjänst med nattvard. Ulf
Eriksson.
6 Tisdag
12.15 Lunchmusik. Elever från SVF:s
musiklinje.
7 Onsdag
12.00 Lunchandakt vid ljusbäraren.
8 Torsdag
11.00 RPG Mötesplats Immanuel
torsdag. Bangladesh. Lännart och
Elisabet Kilander och Magdalena
Sandgren.
11.00 Andakt på Bruksgatan.
10 Lördag
18.00 Körkonsert med Immanuelskyrkans kör och Dalvikskyrkans kör.
11 Söndag
Tacksägelsedagen Luk 17:11-19
11.00 Gudstjänst. Jakob Olofsgård.
Musiklek. Insamling till Equmenia.
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Dags för Carins sista(?) nystart
Carin föddes och växte upp i Värnamo,
flyttade efter gymnasiet till Göteborg och
började läsa teologi vilket hon avslutade
i Uppsala. Hon ordinerades, flyttade till
Stockholm och fick sin första tjänst i
Sollentuna Missionsförsamling.
Därifrån gick flyttlasset till Nässjö
Missionskyrka och efter åtta år där damp
hon och familjen ner i Taberg. Det blev
en tio år lång tjänst i Missionskyrkan där
innan ett samtal från Immanuelskyrkans
föreståndare Jan Eirestål gjorde att centrala
Jönköping blev den jobbmässiga utgångspunkten.

Efter nio år i Immanuelskyrkans tjänst
tackar Carin Folkesson för sig.
Det är dags för en nystart i livet.
– Jag kommer sakna många människor, jag kommer sakna vårt fina
gudstjänstrum med den fina atmosfären och jag kommer sakna det öppna
vi har här i kyrkan, berättar hon.
På frågan om varför hon väljer att – som
56-åring och efter 19 år som boende i
Taberg varav de senaste nio åren i
Immanuelskyrkans tjänst – byta jobb och
flytta blir hon först eftertänksam innan
hon svarar:
– Det är flerbottnat, helt klart. Men i grund
och botten tänker jag att om jag ska hinna
med en plats till i mitt yrkesliv är det just
nu jag ska bryta upp. Min man Thomas
och jag har pratat om att vi någon gång
kanske skulle återvända till Göteborg eller
Stockholm, att uppleva en storstad en gång
till. Tjänsten i Johanneberg blev ledig och
jag sökte. Det är mycket som stämmer in
på mig med den tjänsten, berättar Carin.

Equmeniakyrkan i Johanneberg i Göteborg
blir alltså pastor Folkessons nästa
uppdragsgivare och församlingstillhörighet.
Ett nytt hus i Toltorpsdalen är redan köpt
och i mitten av juni slutar hon. 13 juni är
det avskedsfest och 14 juni avskedspredikan.
Det är rimligt att tro, enligt henne själv, att
det blir den sista yrkesmässiga nystarten
innan det är dags för pension.
Hennes man Thomas jobbar huvudsakligen
som konsult med eget bolag och är inte
speciellt geografiskt beroende, vilket
underlättar en flytt. Däremot kommer
även Thomas avsked från Jönköping i allra
högsta grad märkas i Immanuelskyrkan
– inte minst i församlingskören och i ljudteknikergruppen. Båda blir nu en väsentlig
resurs kortare.
Med de vuxna barnen utflugna (nåja, den
yngste förbereder sig just nu för det steget)
är det inte märkligt att flyttankarna kommer
för en pastor.
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Carin tycker inte det är helt lätt att i några
kommentarer sammanfatta nio år i
Immanuelskyrkan.
– Det har varit väldigt många toppar. Jag
har trivts bra i församlingen. Det har varit
några dalar också, ibland lite som en bergoch dalbana. Men framförallt är
Immanuelskyrkan en väldigt fin församling
med många fina människor som jag tycker
mycket om. Caféet, den stora staden, att
det är en öppen kyrka, att alla ska få plats
och att det verkligen känns att det är så,
det tycker jag om. Och gudstjänsterna
i den formen vi har passar bra för mig,
säger hon.
När Carin ombeds nämna några höjdpunkter under de nio senaste åren saknas
det sannerligen inte exempel. Här är några:
Frälsarkranskurserna
I fyra år höll Carin kurser i kristen tro.
Kurserna kretsade kring frälsarkransar i
form av armband med olika färgade pärlor
som symboler, allt enligt Martin Lönnebo.
– Jag fick så mycket gensvar från grupperna
som kom och delade livet och tron. Det
gav mig mycket, säger hon.
Språkcaféerna
Människor med utländsk härkomst kommer till kyrkan för att träna sin svenska
och samtidigt få en chans att samtala med
varandra och kyrkans volontärer.
– Många av deltagarna har satt avtryck i
mig, berättar Carin.

Pilgrimsvandringarna
Vandringarna i naturen, Carin nämner
bland annat vandringarna i Västergötland
med Gudhems kyrka som mål, har varit
speciella.
– Möten i mindre grupper med fina
vandringar bland fåglar och blommande
körsbärsträd har varit upplyftande.
Retreaterna
Carin nämner Kuvarp där hon hållit i
retreater och även Wettershus som hon
besökt i olika roller.
– Det livsnära mötet, när det berör människor, det är minnen jag tar med mig,
säger hon.

TACK CARIN!
Samkväm lördagen den 13 juni kl 17.
Anmälan senast den 7 juni till
expeditionen där du också kan lämna
ett bidrag till en avskedsgåva.
Ulla Jebrant-Wern, Sven-Olof
Petersson och Marie-Louise Stålbark

Församlingslägren
Lägren på Strandgården utanför Halmstad har varit en
chans att umgås med församlingsmedlemmarna på ett
närmare sätt i annan miljö än i kyrkan.
– Självklara höjdpunkter. De måste med här, säger Carin
med ett leende.
Nu väntar den nya utmaningen i den betydligt mindre
församlingen i Johanneberg i centrala Göteborg.
– Grunduppdraget är detsamma som jag en gång sa ja till
när jag blev pastor, nämligen att förkunna ordet, förvalta
sakramentet och samtala i form av själavård, undervisning
och som officiant. Jag vill fortsätta göra de här sakerna,
avslutar Carin.
Ulric Svensson
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SOMMARPASTOR Välkommen Maja Floberg!
För att kunna erbjuda personalen möjlighet till sammanhängande semester har
styrelsen beslutat att under juli månad
kalla en ”sommarpastor”. Det är viktigt
för samfundet att de lokala församlingarna ger de blivande pastorerna möjlighet
till praktik. Därför vill styrelsen erbjuda
en ung pastorskandidat sommarpraktik.
Maja är 24 år, har studerat på SVF och
har sjungit i Immanuel Gospel. Hon har
både släkt och vänner i Jönköping.

Under fem veckor, v. 27-31, i juli kommer hon att finnas med i församlingens
liv. Hon kommer ha varierande arbetsuppgifter.
Det blir en hel del expeditionsarbete där
hon bl.a tre dagar i veckan ger Faktumförsäljarna möjlighet att köpa sina
tidningar. Hon kommer att finnas med
på Sommarkvällarna och gudstjänster.
Församlingen ansvarar för sju andakter
på äldreboenden i sommar och Maja tar
ansvaret för samtliga. Hon vill gärna göra
besök och vill du ha besök får du gärna
höra av dig.
Hennes mobil kommer att vara kopplad
till församlingsexpeditionens telefonnummer. Så vill vi under juli nå Maja
ringer vi bara till kyrkans expedition tel:
036-17 33 40.
Kostnaderna för sommarpastorn täcks
i stort av de intäkter församlingen får
genom sitt arbete med att distribuera
tidningen Faktum.
Det är viktigt att hon får möjlighet att
lära känna en del av oss medlemmar. Ett
bra sätt är att bjuda hem henne på lunch,
fika eller middag. Därför kommer det finnas en lista på expeditionen där man kan
skriva upp sig om man vill bjuda henne
någon eller några dagar i sommar.

KAMMARMUSIK med
klaver och klarinett

Piano/Orgel-undervisning
i Immanuel i höst

Konsertserien i höst startar lördag 5 Sep
kl. 18.00! Då får vi njuta av stor musik
i det mindre formatet med Fredrik
Johansson, klarinett och Maria Ydreborg,
piano. Musik av bl.a. Camille Saint-Saens
och Gerald Finzi framförs. Fredrik har
studerat i Malmö och Los Angeles och
har bl.a. varit stämledare i Jönköpings
Sinfonietta. Han är en hängiven kammarmusiker och undervisar till vardags på
musikskolorna i Hjo och Sävsjö.

Från höstterminen 2015 finns det möjlighet
att få piano- och orgelundervisning av
församlingsmusiker Maria Ydreborg,
utbildad pianopedagog, pianist och kantor.

JAZZMASS
Nyskrivet verk av Michael
Strand!
Lördagen den 26 September kl. 19.00
framförs Jazzmass, ett nyskrivet verk
av Michael Strand. Besättningen är kör,
stråkkvintett och piano, och sjunger gör
Strands kör. Detta verk har ett tonspråk
som rör sig i gränslandet mellan jazz och
klassisk musik. Texterna är hämtade från
de liturgiska delarna i mässan; Kyrie,
Gloria, Sanctus, Agnus Dei och Credo.
Konserten ingår även som en del av
Jönköpings KulturDagNatt 2015.
Inträde: 100:- /stud. 80:-

LUNCHMUSIK
Kom och koppla av, njut av en stunds
musik och god soppa i avslappnad
miljö!
I höst startar vi med Lunchmusik
första tisdagen i månaden i samband
med våra soppluncher.
Första gången är tisdagen 1/9 kl.
12.15
"I filmens värld" - Maria Ydreborg,
piano

DIAKONIRUTAN
Välkommen till Midsommarkaffe!
Onsdagen den 17 juni kl 11 träffas vi
som vill till kaffe med jordgubbstårta,
sommarsång och andakt.
Tårta och kaffe 30 kr.
Bjud gärna med dig en vän!
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För vem?
Pianoundervisning sker från åk 2 och
uppåt. Obs! Pianoeleven måste ha tillgång
till övningsinstrument hemma.
För orgelundervisning behöver man ha
en grundläggande pianokunskap, även
vuxna är välkomna.
Undervisningstid:
30min/vecka, 10 ggr/termin.
Kostnad:
800:-/termin
Anmälan: e-post: maria@immanuelskyrkan.com alt tfn: 070-5573422
Det är begränsat antal platser, så först till
kvarn gäller!

EN EPOK TAR SLUT.
I och med Svenska Frälsningsarméns
kongress i Jönköping den 6 - 9 juni 2015
avslutas ett kapitel i den svenska kyrkohistorien.
2003 inleddes ett samtal med Svenska
Missionskyrkan som ledde till att SFA
blev en del av Missionskyrkan den 16
juni 2005. SFA var ett s.k. icke-territoriellt
distrikt och när Equmeniakyrkan bildades
blev SFA en del av denna.
Även om SFA i och med årets kongress
upphör kommer det fortsatt finnas SFAgrupper på flera ställen. I Immanuelskyrkans församling finns en liten SFA-grupp
som även under hösten kommer att
inbjuda till tisdagsträffar.
Kongressen i Jönköping bjuder på flera
öppna gudstjänster och samlingar dit alla
är välkomna.

LITEN FAKTARUTA:

Svenska Frälsningsarmén, grundades i Sundsvall 7 mars 1905, officiellt bildades samfundet midsommarhelgen 1905 vid en kongress i
Stockholm, av tidigare officerare
och soldater i Frälsningsarmén i
Sverige.

Det ytterst angelägna!
När man inte kan göra allt man vill bör
man välja det som är viktigast
Alla är nog medvetna om att när antalet
pastorer minskas från tre till två får det
konsekvenser. Allt som tidigare gjordes av
tre pastorer kan knappast utföras av två.
Under hösten är det viktigt att vi stannar
upp, ”sätter oss vid Jesu fötter” och lyssnar
in framtidens behov.

– Skall jag vara med i en församling ska det inte bara handla om att hålla igång en kyrka!
I vår tid när så mycket pockar på vår
uppmärksamhet har föreningslivet svårt
att rekrytera medlemmar. Allt färre vill
ta ansvar, finnas med i styrelser och leda
verksamheter. Samtidigt verkar det inte
vara svårt att få volontärer till viktiga projekt. Det är tydligt att människor vill hjälpa
till med det de tycker är angeläget.
Detta ger oss hopp. En angelägen kyrka
har framtiden för sig!
En kyrka som kan och vågar formulera
det ytterst angelägna har en framtid
Begreppet The Ultimate Concern (det ytterst angelägna) kommer från teologen

Paul Tillich. Hans utmanande teologiska
arbete uttrycker tron som det ytterst
angelägna. Ordet concern har även betydelsen oro.
När vi föreståndare försöker formulera
våra tankar för framtiden vill vi ta med
dessa ord. Om tron ska fånga det ytterst
angelägna måste det svara mot människans
yttersta oro. Det låter som ”fina ord” men
i orden finns ett djup som är avgörande
för församlingens framtid.
Vad är det ytterst angelägna för Immanuelskyrkans församling?
Fundera över denna fråga under sommaren!

SOMMARKVÄLLAR

Vi säger ett stort TACK

Även i år är det på onsdagar kl.19.00 under
juli Sommarkvällar med varierande program. För alla er, som är i Jönköping under
juli erbjuds en trevlig mötesplats och ett
utmärkt tillfälle att bjuda med en vän på
gott fika och bra program.

till Sven-Olof Petersson och Berit
Winkler som lämnar expeditionsarbetet
efter 17 resp. 8 år.

1 juli Hela kyrkan sjunger, Maria Ydreborg,
Ulf Eriksson, Maja Floberg

Samtidigt säger vi välkommen till Lännart
Kilander och Marie-Louise Stålbark som
börjar.

Vart vill andens vind föra oss nu?
Vi önskar att vår församling i höst gemensamt känner in den riktning som för oss
framåt.
– Vad innebär det att vara en kyrka i
Jönköpings city?
Som en del av detta lyssnande inbjuder vi
till en inspirationsdag den 3 oktober.
Vi får lyssna till:
● Anders Jonåker som forskat på
att vara kyrka i en storstad
● Jesper Steén, VD för Jönköping
City
● Gunnel Noreliusson, regional
församlingsutvecklare i Equmeniakyrkan Region Öst
Församlingen drivs av ideella krafter och vi
vill att fler skall känna att Immanuelskyrkan är en församling för dem där de kan
utvecklas och ges möjlighet att blomma.
Under hösten har vi, Jakob och Ulf, som
målsättning att alltid ha en pastor i tjänst.
Det medför att vi sällan kommer att synas
i samma gudstjänst.
Vi tror att Gud öppnar vägar för Immanuelskyrkans församling och vi är beredda
att kavla upp ärmarna och tillsammans
med er verka för det ytterst angelägna!
Guds frid!
Jakob Olofsgård och Ulf Eriksson
Församlingsföreståndaree

PERSONALENS
SEMESTER

8 juli Jordgubbsfest, Maja Floberg, Margit
Gustafsson.

Ulf Eriksson vecka 28-31
Jakob Olofsgård vecka 27-31
Julia Everstrand vecka 27-31
Maria Ydreborg vecka 28-32
Rose-Marie Eriksson vecka 26-30, 32
Simon Youkhanna vecka 27-31

15 juli En kväll om Alice Tegnèr och
Elsa o Natanael Beskow med Ann-Britt
Björnlinger, Ann-Mari Davelid, Birgitta
Lekenstam.
22 juli ej klart vid tidningens pressläggning.
29 juli Min livsresa med Torsten
Gunnarsson, Maja Floberg.
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SÖKES!!

LEDAR-KICK-OFF

Till hösten ska vi göra en nystart med
tonår på fredagskvällar i Immanuelskyrkan och detta är vi supertaggade på! För
att detta ska kunna gå runt behöver vi nu
ideella tonårsledare som kan vara med
och planera inför och ta lite ansvar på
fredagskvällar! Därför söker vi nu dig
som tycker att tonåringar är superviktiga!
Du behöver nödvändigtvis inte vara ung,
men du får gärna ha lite barnasinne kvar
i kroppen!
Hör av dig till Julia eller Jakob!

För att våra Equmenialedare ska få bästa
möjliga starten på höst terminen så inbjuder vi till en ledar-kick-off lördag den
15 augusti. Vår plan är att åka till Boda
Borg i Sävsjö som erbjuder nervkittlande
utmaningar som man ska lösa tillsammans i lag. Vi hoppas att detta ska skapa
en starkare vi-känsla bland oss ledare och
motivera oss alla inför hösten. Mer info
kommer!

JÖNKÖPINGSFESTEN

Den 29 augusti planerar vi att kicka igång
terminen för våra tonåringar med en
Lisebergsresa tillsammans med Fjällstugan. Håll ögonen öppna på hemsidan om
mer info!

7-8 augusti är det Jönköpingsfesten och
där ska Equmenia Immanuel finnas med.
Vi kommer ha ett tält någonstans i närheten av Rådhusparken där vi får ha olika
aktiviteter som representerar Equmenia
Immanuel. Alla som vill får vara med
och planera inför och finnas med under
dagarna!

Equmenias årsmöte
10 november kl 18.30!

LISEBERG

INSTAGRAM

Ni vet väl om att Equmenia Immanuel
finns på Instagram under namnet equmenia_immanuel!? Där kan ni se mer av vad
barnen och ungdomarna i Immanuelskyrkan hittar på!

Equmeniagrupper
Upptäckarscout/äventyrscout
För dig som går på mellanstadiet
eller är äldre.
Immanuelskyrkan
Torsdagar 18.30 - 20.00
Kontakt: Stefan Sjöberg
0707-58 67 19.
Spårarscout
För dig som går på lågstadiet.
Immanuelskyrkan
Torsdagar 18.30 - 19.30
Kontakt: Johanna Sinclair
0704-43 57 16
Söndagsskola
från 4 år och uppåt
Söndagar under gudstjänsttid.
Babysång
Kontakt: Sara Lundman
Musiklek
För barn 3 - 6 år.
Torsdagar 16.30 - 17.15
Kontakt: Sara Lundman
0737-40 83 57

Unga Röster
För dig som går årsklass 1-4
Torsdagar 17.30 - 18.15
Kontakt: David Högberg
0705-24 39 92
Immanuel Soul
Kör för årsklass 5-8
Onsdagar 17.00 - 18.00
Kontakt: Klara Holmgren
0760-51 11 05
Immanuel Gospel Jönköping
Från årsklass 9 och uppåt
Onsdagar 18.30 - 20.00
Kontakt: Klara Holmgren
Dans i Immanuel Tisdagar 19.00-20.00
Kontakt: Julia Everstrand

KONFIRMANDER 2015

Bakre raden: Amanda Hellkvist, Elin Thulin, Klara Fridh, Maja Gunnarsson, Tilde
Nordström, Lisa Holm, Maja Sahlin, Filippa Moberg. Främre raden: Alice Hagström,
Elsa Hultman.

Equmenia Immanuelskyrkan, Jönköping
equmenia@immanuelskyrkan.com
Oxtorgsgatan 15, 553 17 Jönköping. 036-17 33 40
Bankgiro 5766-8626. Medlemsavgift: 150 kr/verksamhetsår

Konfa Återkommer om dag och tid
Kontakt: Jakob Olofsgård
0708-49 49 98
Immanuel Ung
För dig på högstadiet el. gymnasiet
Fredagar 20.00
Kontakt: Julia Everstrand
076-231 49 70
Frågor? Kontakta Jakob Olofsgård
eller Julia Everstrand.
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Immanuel
Juni - september 2015

B

Posttidning

Avsändare: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, 553 17 Jönköping

Förväntan är stor och stämningen på
invigningen är på topp. Regionscoutlägret 2015 har börjat och vi hälsas
välkomna till ”lägret där tiden står
still”. I samma stund stannar den
stora klockan som hänger högt över
scenen.
Solen är på väg ner och jag kastar
ett öga på mitt armbandsur. Något
märkligt slår mig, jag kontrollerar
med mina scouter och alla ser samma
sak. Inte kan det vara sant. Klockorna
har stannat, på samma klockslag som
klockan över scenen. 20:15.
Står tiden verkligen still här?

”Klockrent 2015 – lägret där tiden står
still” är det första regionsscoutlägret i
Equmenia Öst sedan de nya regionerna bildades. I den nya regionen
ingår nu Jönköping-, Östergötland-,
Kronoberg- och Kalmar län. Lägret är
mellan den 23-28 juni och kommer
att hålla till i Tångerda strax norr om
Vetlanda. Det är ca 2 000 personer
anmälda.
Visionen för detta läger är att skapa
gemenskap i den nya regionen och
möten med varandra och Jesus. För
att kunna uppnå detta behöver vi
hitta funktionärer som kan hjälpa till
under lägret. Den kan vara allt ifrån

Immanuelskyrkan är
en del av
Equmeniakyrkan

att vara parkeringsvakt, hjälpa till som
cafébiträde i något café, vara med i
matutlämningen mm mm. Om du
inte har möjlighet att vara med under
hela lägret går det bra att bara komma
ut någon dag eller två.
För mer information om lägret och för
att anmäla dig som funktionär, gå in
på hemsidan www.klockrent2015.se.
Nu lämnar vi över stafettpinnen till
Stefan Sjöberg.
Med tre fingrar vid pannan,
Erika Gilbertsson och Sara Svensson
Lägerchefer Klockrent 2015

