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Hanna Nir är ordförande för Judiska
ungdomsförbundet i Sverige (JUS),
grundare av den lokala
medlemsföreningen Judisk ungdom i
Jönköping. 
Elin Meuchas är 18 år, bosatt i
jönköpingsområdet och går andra året på
Per Brahegymnasiet. Hon är kassör i Judisk
ungdom i Jönköping. 
Antisemitismen  breder ut sig både i
Sverige och övriga Europa. Fördomar och
hat mot judar är ett allvarligt problem.
Hur är det att vara ung jude i Sverige idag?
Vad kan vi alla göra? 

Musik: Deborah Lindén.             Gratis inträde

Mån 6 febr 18:00
Claudia Alves

Inte kan väl kyrkan vara
 neutral till politiken!

Mån 23 jan 18:00

Rakel Lennartsson,  ledarskribent i tidningen 

Sändarens, reflekterar kring och granskar den 

politiska utvecklingen i Sverige efter valet i 

september 2022. 

Är det s k Tidöavtalet uttryck för ett 

paradigmskifte? Är det rimligt att ett av 

världens rikaste länder ska slopa 

enprocentmålet för bistånd och försöka få 

människor som flytt till Sverige att återvända 

till sina ursprungsländer?

Kräver inte klimatet en storsatsning för att 

världen och därmed mänskligheten ska 

undvika en katastrof för dess överlevnad?  

Musik: Martin Rybrand och Gustaf Söderström

Inträde: 50:-

Att vara ung jude i
 

 Sverige idag!

Att hitta hoppet i en
 

 förtvivlad tid?

Mån 6 mars 
18:00 

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, 

berättar med utgångspunkt från sin nya bok 

"I en sal på lasarettet" om vägen framåt i vår 

tids stora ödesfrågor: demokratin, jämlikheten 

och klimatet. Boken handlar om varför 

tuberkulosen blev det framväxande 

folkhemmets största fiende. 

Han är sedan 2010 kulturchef på DN.  

Han har under senare år alltmer framstått 

som en rese i den politiska och kulturella 

debatten i Sverige. 

Björn Wimans bok kommer att finnas till 

försäljning. 

Musik: Allis Brorsson Stihl

Inträde: 50:-



Sofia Camnerin ger en teologisk, existentiell 

och personlig föreläsning utifrån sina 

erfarenheter som mamma till ett barn med 

neuropsykiatrisk diagnos. 

Sofia Camnerin är pastor i Equmeniakyrkan 

och teologie doktor och är generalsekreterare

i Sveriges Kristna Råd. Föreläsningen är ett 

samarrangemang med Teologiskt Forum i 

Jönköping.

Musik: Ann Esborn                        Inträde: 50:-

VÅREN 2023

Samhällsdialogen
vill bidra med kunskap, relfektion, samtal 
och handling. 
"Immanuelskyrkan vill uppmuntra till 
delaktighet i samhället, värna rätten och 
avslöja orätten och förvalta Guds 
skapelse."(ur församlingsordningen)

Mån 8 maj 18:00
Det svenska
samhällskontraktet: 
Tilliten och Martin Luther
Sverige framstår med de andra nordiska
länderna som ett högtillitssamhälle jämfört
med nästan alla andra länder. Vad har de
gemensamt? En möjlig gemensam
nämnare, som forskare tar upp är den
religiösa traditionen. Lars Trägårdh är
professor i modern historia vid Ersta
Sköndal högskola i Stockholm med
inriktning på det civila samhället och den
svenska välfärdsstaten i ett jämförande
perspektiv. Det offentliga samtalet präglas
av politisk polarisering och en förvirring
vilka ”vi” egentligen är. Är det egentligen
möjligt att tala om ett gemensamt ”vi”? 
Inträde: 50:-

Mån 24 april 
18:00

Blir livet 
någonsin 
helt? 

Stöd Samhällsdialogen i Immanuelskyrkan 

Swisha gärna en gåva:  123 006 77 69

Bankgiro: 545-6231 Ange Samhällsdialogen
---

Vi ordnar fler samlingar under våren utifrån 

aktuella världshändelser.  

Det finns kaffe och tilltugg i Café Immanuel 

för den som önskar mellan kl 17:00 - 18:00 

Mer info: www.immanuelskyrkan.com


