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Kursändring
av Per Jennervall, pastor

Tänk dig själv: du är på din arbetsplats och helt oväntat dyker en person upp och säger ”Följ mig!”
Det går väl inte! Någon sorts arbetsmoral har man
väl ändå! Lämna andra i sticket för att låta en impuls
styra? Tjänstledighet måste det väl ändå till!? Viktiga
beslut kräver noggrann eftertanke och samråd med
de närmaste.

Ä

ndå beskriver evangelierna några såna
livsförändrande uppbrott. Visserligen strösslar inte evangelisterna med miljöbeskrivningar eller motiverade diskussioner. Kanske för att skriben-terna ville koncentrera
sig på det väsentligaste? Ibland önskar man
ändå att komplikationerna kunde ha speglats lite mer.

Faktum är att Bibeln skildrar många människors uppbrott från det välkända, trygga för
att vara lyhörda inför en Gud, som ville något annat med deras liv. Tänk på Abraham,
Jakob, David och profeterna!
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brott – en utmaning att låta ” den andre”,
medmänniskan, bli fokus i livet. Det är något
omvälvande!

Är ett uppbrott en ofrånkomlig fas, när det
gäller att bli en kristen? Jag vill svara nej
– och ja! Jag växte upp i en kristen familj
och har levt i kyrkans miljö alla mina år. Den
barnatro som jag hade förändrades med tiden till en reflekterad och integrerad tro. Jag
har aldrig brutit upp från något för att istället
orientera mig i en kristen riktning. Så är det
för många andra kristna också.

Det är i det avseendet som jag menar att
tron alltid är ett uppbrott. Att dagligen låta
sig korrigeras i sättet att forma sitt liv.
Evangeliet lämnar oss inte ifred utan avslöjar våra dolda motiv, vår egencentrering, vår
girighet, för att hjälpa oss till ett sannare liv.
Och i söndagens gudstjänst får vi alltid be
om förlåtelse för våra ofullkomliga liv och betygas Guds tålamod och förnyade uppdrag!

Andra kan mer känna igen sig i Paulus livskris. Något händer som gör att det väger
mellan katastrof och upprättelse! Och där
erbjuder Jesus sin kärlek, förlåtelse och ny
livsinriktning!

Paulus skriver till de kristna i Filippi: ”Jag
räknar faktiskt allt som en förlust jämfört
med det som är långt mera värt, kunskapen
om min herre Kristus Jesus”.

Men om livet är gynnsamt för en människa,
hon har arbete, kärlekspartner, barn, meningsfull fritid och ordnad ekonomi – vad
kan kristen tro ge? Ett ännu lyckligare liv?
Grädde på moset? Nej. Men en insikt om
att vara villkorslöst älskad och – ett upp-

Ett perspektiv som vi kanske inte omedelbart skriver under på, men som får oss att
pröva våra prioriteringar. ■

Och Nya Testamentets berättelser om lärjungarna, som har mod att bli socialt och
religiöst ifrågasatta, då de fått vittring på något de omöjligen kan avstå ifrån! För att inte
tala om förföljaren Paulus, som fick göra en
180 graders kursändring och bli den främste
spridaren av Jesus liv och lära!

I vilket fall bestämde sig ett antal personer
för att göra en totalvändning i livet och ge sig
ut på en helt oförutsägbar vandring.
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Att ta kallelsen på allvar

I Centrumkyrkan här i Norrköping arbetar
Lotta Karlsson som administratör. Vi bad
henne berätta om den förändring av livsvägen, som hon just nu är inne i. Den publicerades först i ”Årsringar 22”, som är en tidning som pastors- och diakonkandidater vid
Enskilda Högskolan i Bromma ger ut årligen.

I
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digt på halvtid för att läsa det teologiska
basåret. Jag fick bekräftelse från flera håll
om att jag var på rätt väg genom att läsa till
pastor. Tanken på att läsa på heltid i Stockholm kändes orealistisk, min son var då sju
år och jag ville inte vara borta för mycket.

2012 födde jag barn nummer två. När jag
skulle börja arbeta igen kände jag att nu var
det dags att ta itu med den kallelse jag känt
tjugo år tidigare. Det var inte lätt att lämna
det kända, och jag hade fortfarande inte bilden klar för mig vad det var kallelsen gällde.
Några av spåren fick mig att tänka att det var
en diakonutbildning jag behövde. Andra dagar var min kallelse att undervisa stark och
ett tag var jag inne på att läsa folkhögskolelärarutbildning.

Jag kom dock att få två år som fick lära mig
mycket och ytterligare visa att det var pastor och inte diakon som var min väg. Jag
läser nu särskild studiegång och de flesta
kurserna är möjliga att läsa på distans vilket gör att det går att kombinera studier och
familjeliv. Jag har börjat predika i min hemförsamling och känner att jag hittat hem.
Jag väntar med spänning på vad Gud har
i beredskap för mig när det är dags att gå
ut i tjänst. ■

Efter några års funderingar nådde jag en
punkt där jag upplevde att jag var mer till för
andra än mina närmaste hela min vakna tid.
Sonen vaknade före mig, dottern la sig efter mig. Då var fördelen med att vara statligt
anställd att jag fick möjlighet att ta tjänstle-

Där fanns präst, psykolog och en rad andra
yrken av den typen. Jag skulle säga att det
var första gången jag kände kallelsen. Jag
kände dock lika starkt att det inte var dags,
att jag behövde göra andra saker först. Det
blev många år av studier på jakt efter det där
jag skulle göra så länge. Till slut ledde det
fram till en tjänst som arkivarie.

början av nittiotalet var jag i tjugoårsåldern. Jag hade hoppat av den utbildning
jag påbörjat direkt efter gymnasiet, efter att
insett att jag inte var redo för högskolestudier. Nu var jag hos arbetsförmedlingen och
där fanns ett datorprogram som ställde en
lång rad med frågor för att ta reda på vilken
yrkesväg som skulle vara lämplig för mig.

Sedan 2018 är Enskilda Högskolan
namnet på skolan där Equmeniakyrkans
teologiska utbildning (THS) bedrivs. Här
bedrivs också studier i mänskliga rättigheter (HMR).
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Att byta hemland
Per Jennervall samtalar med Kiadila och Ndongala Sema

I alla tider har människor fått göra uppbrott, önskade eller tvingade av omständigheterna. Nästan en miljon svenskar utvandrade
till Amerika under ett halvt sekel. De flesta för att fattigdomen plågade, jordlotterna som skulle brukas var steniga och gav dåliga
skördar. Men för andra var det för att komma ifrån statskyrkans
tvång och att fritt få utöva sin tro.
Idag är Sverige tillflyktsort för mängder av flyende från krig och
förföljelse.
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F

- Det var fantastiskt, säger båda.

ör fyrtio år sedan bröt en ung man upp
från Kongo Kinshasa. Han heter Ndongala
Sema och bor idag i Norrköping med sin fru
Kiadila. Det är fredag kväll och jag är hembjuden till dem.

- Det var som att bo i Afrika. Alla kände
alla och hjälpte varandra. Om det hade
funnits jobb skulle vi stannat! Lyra lärde sig snabbt svenska. När vi sa att vi
måste flytta till Stockholm blev åseleborna förtvivlade.

Vi hade tidigare mötts i kyrkan och jag uttryckte en nyfikenhet kring deras förflutna.
Så vi bestämde oss för att träffas senare.

– Ni kan inte göra det! Vet ni hur långt
det är? Ni kommer att köra vilse på
vägen dit!

Ndongala berättar att hans far satt i regeringen i Kongo och blev dödad. Eftersom
Ndongala också var politiskt aktiv blev det
nödvändigt att snabbt ta sig ut ur landet.
Innan dess hade han både misshandlats
och suttit i fängelse. Vänner hjälpte honom
att fly till Belgien, vilket inte garanterade honom någon säkerhet. Belgien hade ju tidigare koloniserat Kongo och hade fortfarande
nära relationer till Kongo Kinshasa.

Jag frågade om de mötte någon rasism i
Sverige.
- Nej, väldigt lite. Barnen hamnade förstås i konflikter med andra barn, men
inte för att de var afrikaner. Själva fick
vi snabbt klart för oss att föräldrar inte
slår sina barn som uppfostran, som
var vanligt i Kongo.

En tid efter Ndongalas flykt blev även hans
fru Kiadila och deras dotter Lyra hjälpta av
vänner att lämna sitt hemland och de förenades i Belgien. Därifrån fortsatte de till
Frankrike. Inte heller där kände de sig säkra
och tog sig efter några år till Sverige. Då
väntade de sitt andra barn, Amanda.

Ndongala och Kiadila Sema

- Fast jag erfor en slags rasism, säger
Kiadila, och det var när jag efter en
köksutbildning arbetade på äldreboenden. Jag serverade mat till gamla som
inte ville ha mat från en svart kvinna!
Jag skrattade och lät dem inte se hur
ledsen jag var. Plus att när jag sökte
jobb fick jag nej på grund av min hudfärg.

De hamnade först i Stockholm, sedan i flyktingboende i Flen för att sen placeras i Åsele
i Västerbotten!

----->
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Ndongala utbildade sig på AMU-centret
inom elektronikbranschen och började arbeta i Whirlpool med att producera mikrovågsugnar. När företaget lades ner fick han
jobb på Fix i Söderköping och när den gick i
konkurs blev det jobb i Samhall.
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Ett planerat uppbrott

det. Jag tänker på de afrikanska gudstjänster jag varit på med dans, rop, rytminstrument och högljudda böner. Är de inte typiska
i Kongo?

- steg för steg En ordförandes funderingar signerat
Ingvar Almrot

- Nja, vi var med i den katolska kyrkan
i vårt hemland med en annan struktur.
Här har vi kommit in i gemenskapen i
Olaikyrkan och är numera också kyrkvärdar där och trivs förträffligt!

Efter lokalvårdarutbildning kom Kiadila att
städa i skolor, Hyresbostäder, fabriker och
de senaste åren på Siemens i Finspång. I
oktober väljer hon pension efter det att arbetsgivaren lägger ned städfirman.

De har, efter regimskifte i Kongo, varit tillbaka flera gånger för att begrava föräldrar,
träffa syskon och vänner. Jag undrar hur det
kändes.

Barnen fann sig snabbt tillrätta. Från början i
Norrköping fanns det en familj som Lyra fick
vara hos varje helg för att trimma språket
och få hjälp med skolarbete.

Immanuelskyrkans församling startade sin
verksamhet år 1865 och firade 150 år 2015,
varefter det nu gått ytterligare 7 år. I jubileumsboken ”Du som gick före oss …” kan
vi läsa om en omfattande verksamhet som
betytt mycket för barn, ungdomar, vuxna och
äldre.

- Åh, suckar Kiadila och tar sig åt hjärtat. Det är underbart, dofterna, värmen, ljuden! Det har också varit viktigt
att barnen skulle få känna till platsen
som är vårt ursprung.

De bodde en tid i Marielund, där sammanhållningen var stark och omsorgen om varandras barn enormt värdefull.

För barnen har livet utvecklats väl. Sönerna
är professionella fotbollsspelare. Mike i IFK
Norrköping och Ken i Watford i England.
Amanda arbetar i Socialtjänsten i Göteborg
och storasyster Lyra har just påbörjat teologistudier för att bli pastor i Equmeniakyrkan.

- Varje torsdag kväll samlades vi, ett
antal kvinnor, säger Kiadila, för att laga
mat. Kl.18 möttes vi. Några lagade
mat som var typisk för deras kultur,
och vi hjälptes åt, förstås. Kl.20 satte vi
oss till middag och prat. Veckan därpå
fick vi smaka andra, kanske exotiska
rätter. Det saknar jag!

Det som började med en flykt undan våld
och död har i slutänden blivit ett tryggt,
östgötskt liv med barnbarn, vänner och kyrkans gemenskap. ■

De har funnit sin hemvist i S:t Olaikyrkan.
Jag erkänner att jag blir förvånad när jag hör

Östra Missionshuset en av församlingens första lokaler

S

tio år sedan började tanken tränga sig på
”Vad gör vi när alla medlemmar passerat
80-90 år”. Vi klarar oss inte själva, vi behöver samverka med församlingar som har en
yngre genomsnittsålder.

jälv har jag haft förmånen att finnas
med i verksamheten i 70 år, först som scout
och sedan 1956 som medlem i församlingen. Ett helt liv har kyrkan givit mig trygghet,
inspiration, kamratskap och glädje. Men för

----->
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parken Möten AB” bildades av Korskyrkan
och Vineyard, och vår församlings kunde
släppa ansvaret för och ägandet av byggnaden år 2020. En särskild överenskommelse
garanterade vår församling fri hyra för vår
verksamhet i 15 år.

Det började med att Vineyard flyttade in
med sin verksamhet till Immanuelskyrkan.
En samverkan utvecklades där Vineyard genom avtal tog ansvar för drift och fastighetsförvaltning av kyrkan. Kyrkan öppnades för
ytterligare två församlingar, Livets källa och
Allianskyrkan. Samverkan blev tydligare då
”Öppen kyrka” startade varje måndag med
att servera lunch till hemlösa, nyanlända
och socialt utsatta.

Nu startade en genomlysning av församlingens verksamhet på nytt. Hösten 2021 samtalade styrelsen intensivt om olika möjligheter.
Samtal fördes också med Equmeniakyrkans
regionledare Johan Einarsson och Centrumkyrkan, den andra cityorienterade Equmeniakyrkan i Norrköping. Inför årsmötet 2022
presenterade styrelsen ett förslag om, att se
ett samgående med Centrumkyrkan som
ett huvudalternativ med möjligheten att fritt
välja annan församlingsgemenskap eller att
tacka nej till att överhuvudtaget välja någon
församlingsgemenskap.

Ekonomin var svår i en åldrande församling
och en gemensam vision formulerades att
Vineyard skulle ta över ägandet för kyrkofastigheten. Jag såg med oro på om vi skulle
tvingas sälja kyrkan på öppna marknaden.
Vi skrev en femårigt avtal där Vineyard inom
den tiden skulle ta över ägandet av fastigheten. Vid årsskiftet 2016 påbörjade Vineyard en renovering av kyrksalen. Nu följde
några ekonomiskt oroliga bekymmersamma
år tills Korskyrkan beslutade att flytta till Immanuelskyrkan. Ett fastighetsbolag ”Vasa-

Ett församlingsbrev sändes ut med beskrivning av bakgrunden och att styrelsen, på
grund av den höga åldern hos medlemmarna, såg tiden som egen församling närma
sig sitt slut. Tre alternativ redovisades ”följa
med församlingen till Centrumkyrkan”, ”flytta över till annan församling” eller ”att inte
söka medlemskap i någon församling”. I maj
och juni rapporterades i församlingsmöte
och styrelsemöte de hitintills inkomna svaren. En ny träff hanns med innan sommaren
med regionledaren och Centrumkyrkan, där
inkomna svar rapporterades.

tema: Uppbrott

Ordförande och församlingsföreståndare
kontaktade de medlemmar som ej svarat
och av församlingens 145 medlemmar var
det den 30/6 endast 12 personer vi ej fick
kontakt med. Vi konstaterade då att gruppen som följer med till Centrumkyrkan var
47 st., gruppen som valde annan församling
31 st., och gruppen som ej avser att söka
medlemskap i någon församling 42 st,.
Dessutom tillkommer en grupp som ej bestämt sig ännu 13 st.

I våra stadgar § 17 ”Upplösning av församlingen” noteras att det krävs två likalydande
beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa
möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av
vid omröstningen avgivna röster. Styrelsen
har därmed beslutat kalla församlingen till
ett första församlingsmöte söndag den 11
september 2022 och ett andra församlingsmöte, tillika årsmöte 11 mars 2023.
Fram till årsmötet 2023 behöver vi förstärka
och bygga vidare på de positiva upplevelser vi bär med oss från församlingen. Jag
hoppas det får forma den avslutande tiden,
bl a har vi bjudit in sångare, musiker och
predikanter som tidigare varit bärande i gemenskapen. Vi planerar för en sammanhållen församling ända fram till övergången till
Centrumkyrkan och de andra valda alternativen.
När jag nu tänker på temat uppbrott och vår
församlingens framtid så tonar en mångfald
av känslor fram. Glädje och tillfredsställelse
över den verksamhet och gemenskap jag
fått vara en del av under många år. Sorg och
besvikelse över min och andras otillräcklighet, att vårt vittnesbörd inte nått fram. Vemod och bedrövelse över att mitt arbete och
engagemang inte burit mer frukt. Nyfikenhet
och intresse inför en morgondag tillsammans med vänner i en ny gemenskap.

Centrumkyrkan

Genomgående har kontakten varit positiv
och förstående, men speglar samtidigt ett
stort vemod. Samtalen väcker minnen om
en fin och värdefull uppväxt, samt speglar
en viktig tillhörighet i en öppen och varm
gemenskap.

----->
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svar för verksamhet, ekonomi, fastigheter
och personal blir allt tydligare. Jag ser dock
framtiden an med förtröstan och hoppas att
vi i den nya gemenskapen ska kunna verka
för en mänsklighet i frihet och demokrati,
samt ett samhälle som genomsyras av social rättvisa och likhet inför lagen.
Gud har skapat oss olika och samtidigt till
sin avbild. Jag minns med glädje alla människor och organisationer som arbetar för
fred, rättvisa och förtroende. Jag önskar att
vi inspireras av visioner och uthållighet, och
en strävan efter mod och fantasi. Min bön till
Gud är, stärk all god vilja. ■

LASSE SIGGELIN PÅ GETSJÖTORP

Har du en dröm

I mer än 30 år har Lasse Siggelin varit på
resande fot med sin gitarr och sina vardagsnära, underfundiga visor. Lördagen
6 augusti besökte han Getsjötorp vid en
programkväll som blev både uppskattad
och välbesökt. Karin Nordin var värd för
kvällen.

Har du en dröm, var rädd om den
drömmar kan tveka och treva
Har du en dröm, se den som en vän
drömmarna måste få leva
Drömmar kan fly och drömmar kan dö
drömmar är lätt att man mister
Drömmar kan smälta bort liksom snö
och drömlösa hjärtan brister

Lasse Siggelin

Har du ett hopp så vakta det
hoppet behövs när allt rämnar
Har du ett hopp så akta det
Hopp är det sista man lämnar
Hoppet som lever ger motivation
ett hopp som är trött kanske somnar
Hoppet som väcks ger inspiration
men hopplösa hjärtan domnar

Akvarell av "gamla" Immanuelskyrkan

Om det är svårt att leva sig in i tid långt tillbaka, över 150 år, så är det omöjligt att se in
i framtiden. Vart vi är på väg kan vi inte se,
men det finns några drag i vår kontext som
kommer att påverka utvecklingen. Om vi tidigare sökte kollektiva sanningar, lösningar
och gemenskaper, så har individualismen
idag förändrat allt i grunden. Alltmer så
formar var och en sin egen livstro och litar
på sin egen förmåga. Kvar finns fortfarande
en känsla för medmänniskor och samhälle,
men alltmer bygger vi på våra egna livsprojekt, där familjen och de nära är viktigast.
Svårigheten att upprätthålla och organisera
gemenskaper som fordrar långsiktigt an-

Har du en tro så värna den
gör det till norm, till en läxa
Tron är ett frö, är en kärna, men
kärnor är till för att växa
Låt den slå rot i en näringsrik mull
annars finns risk att den falnar
Göd den med värme, för växandets skull
för trolösa härtan svalnar

Immanuelskyrkan 2002
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Sjöng Du i ungdomskören?
Hallå där, Du ”gamla” ungdomskorist från Immanuelskyrkan i Norrköping!

GETSJÖTORPSMÖTET

Som säkert många av er redan känner till kommer
Immanuelskyrkans församling att upphöra våren
2023! Det är vemodigt men också oundvikligt. Det är
med stor tacksamhet vi alla kan se tillbaka på många
starka, betydelsefulla och livsbejakande upplevelser i
församlingen och församlingens arbete!

Sol och värme omramade årets
Getsjörtorpsmöte. Karin Åkesson,
tidigare pastor i församlingen, predikade och en gemensam kör från
Vidablickskyrkan och Åbylundskyrkan sjöng. Pastor Hampus Flyman
ledde.
Efter mötet stod kaffeborden uppställda på den välskötta, gröna
gräsmattan.

Det vill vi tydligt påminna varandra om och på olika sätt lyfta fram och glädjas åt! Därför vill
vi göra det möjligt att, ännu en gång, få vara med i ”ungdomskören”.
Det gäller ingen speciell tidsperiod utan just att man varit med och sjungit i ”ungdomskören”
någon gång från dess start i Immanuelskyrkan 1957 (nya kyrkan invigdes 1956). Vi vill bjuda
in Dig som tycker det skulle kännas fint att, på det här sättet, få vara med. Det blir en återträff
med sångövning och gemenskap under lördagen och medverkan i söndagens gudstjänsten.
Helgen som planeras är den 11-12 februari 2023.
Lö kl 13 Samling till en lunchmacka.
		
Övning av några enklare sånger (Kerstin Jannesson leder oss)
		
Eftermiddagsfika
		
Övning fortsättning - gemenskap.
		
Mat på någon restaurang i Norrköping
		
		
(församlingen bjuder på mat, var och en står för egen dryck)
Sö kl 13 Gudstjänst. ”Det levande ordet” med bl.a. pastor Per Jennervall
		
		
(klockslaget 13 därför att tre församlingar firar gudstjänst i 		
		
kyrkan varje söndag)
		
Övning innan gudstjänsten återkommer vi till då.
		
Kyrkkaffe / soppa
Var och en ordnar sin egen övernattning. I övrigt inga kostnader!
Tycker Du det här är en god och kul idé och gärna vill vara med?
Känner Du någon Du tror skulle vilja vara med, sprida GÄRNA den här inbjudan!
Anmälan till Henric Daréus senast 8 januari 2023.
henric.dareus@telia.com / 070 – 561 55 95 / Krusenhofsvägen 30, 616 32 ÅBY.
14

15

SEPTEMBER
sö 04 13.00 Nattvardsgudstjänst.
12:e söndagen efter Trefaldighet		
"Friheten i Kristus"
Per Jennervall. Orgelmusik.
to 08 10.30 Andakt Sandbyhovsg. 4
lö 10 16.00 "Sånger från min tid i
Immanuelskyrkan"
Konsert med Mats Persson och 		
Mats Jansson.		
sö 11 13.00 Gudstjänst
13:e s e Trefaldighet
"Medmänniskan"			
Per Jennervall. Mats Persson.
Församlingsmöte.
sö 18 13.00 Gudstjänst
14:e söndagen efter Trefaldighet		
"Enheten i Kristus"
Per Jennervall.
sö 25 13.00 Gudstjänst
15:e söndagen efter Trefaldighet
"Ett är nödvändigt"
Lars-Göran Ahlm och Anna-Stina
Thorssell Ahlm
on 28 14.00 RPG i Immanuelskyrkan.
Sång och musik av Vårat Kapell från
Mantorp.

sö 09 13.00 Gudstjänst
Tacksägelsedagen
"Lovsång"
Pär Sandstedt.
Ann-Christin Hallgren, sång
sö 16 11.00 Ekumensik nattvardsgudstjänst i Mattteus kyrka.		
sö 23 13.00 Gudstjänst med nattvard
19:e söndagen efter Trefaldighet		
"Trons kraft"
Per Jennervall.
On 26 14.00 i Immanuelskyrkan.
Artur Erikssonprogram med Åke
Nordqvist och musikern Hans Carlén. Distriktsordförande Sören Ölund
sö 30 13.00 Gudstjänst
20:e s e Trefaldighet
"Att leva tillsammans"
Nils-Gunnar Wenhov.
Kerstin Jannesson, piano, orgel, 		
Johnny Jannesson, klarinett och 		
Sara Andersson, sång.
NOVEMBER
on 02 14.00 Onsdagsträffen
i Immanuelskyrkan.		
to 03 10.30 Andakt Sandbyhovsg. 4
05
11.00 Nattvardsgudstjänst
Alla Helgons dag
"Helgonen"
Ljuständning till minne.
Per Jennervall.
Lena Lindström, blockflöjt.
sö 13 13.00 Gudstjänst
Söndagen före domsöndagen
"Vaksamhet och väntan"
Anne-Lill R Eriksson.

OKTOBER
sö 02 13.00 Nattvardsgudstjänst
Den helige Mikaels dag		
"Änglarna"
Per Jennervall. Elisabeth
Gustavsson, flöjt. HÖSTGÅVAN.
on 05 14.00 Onsdagsträffen
i Centrumkyrkan.			
to 06 10.30 Andakt Sandbyhovsg. 4		
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sö 20 13.00 Gudstjänst
Domsöndagen
"Kristi återkomst"
Per Jennervall		

sö 27 13.00 Gudstjänst
1:a söndagen i advent
"Ett nådens år"
Per Jennervall.		
Vanligtvis är det servering
efter gudstjänsten.

NÅGRA MUSIKER, SÅNGARE OCH PREDIKANTER VI MÖTT
Under hösten och vintern planerar vi att berika våra gudstjänster och
samlingar med några återbesök av tidigare predikanter, sångare och
musiker. Planeringen är inte färdig, men pågår fortlöpande. Vi nämner
några inplanerade.
Lördag 10 september kl. 16.00

"Sånger från min tid i Immanuelskyrkan"
Mats Persson och Mats Jansson
Söndag 11 september kl. 13.00

Gudstjänst
Mats Persson och Mats Jansson
Söndag 25 september kl. 13.00

lö

Gudstjänst
Lars-Göran Ahlm och Anna-Stina Thorssell Ahlm
Söndag 30 oktober kl. 13.00

Gudstjänst
Nils-Gunnar Wenhov
Kerstin och Johnny Jannesson
Välkomna till kära återseenden!
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PROGRAMBLAD
Informationsrådet i församlingen försöker att fyra gånger/år skapa ett intressant och informativt
programblad, Vi brukar sända ut inbetalningskort i samband med juni – augustinumret, men
missade det i år. Vi ber er därför att använda bifogat inbetalningskort och ser som ett riktmärke
200 kronor för ett år/4 programblad. Tack för ditt bidrag!

TEMA OCH MANUSSTOPP
”Immanuel - Gud med oss"
….. är det tema som får vara den röda tråden i nästa nummer. Då kan många vara med och
dela sina tanker? Vi skulle värdesätta funderingar från våra läsare!
Manusstopp är 18 november

ONSDAGSTRÄFFAR
Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan har beslutat att bjuda in till tre Onsdagsträffar för
daglediga under hösten. Aktivitet/Föreläsning och servering Följ annons i NT.
Onsdag 5 oktober 14.00 i Centrumkyrkan
Onsdag 2 november 14.00 i Immanuelskyrkan
Onsdag 7 december 14.00 i Centrumkyrkan

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING
IMMANUELSKYRKAN
Södra Promenaden 106
602 31 Norrköping
011 - 12 15 50
Kontakt genom pastor Per Jennervall
eller ordförande Ingvar Almrot.
E-post: immanuelskyrkan@telia.com
Hemsida: www.immanuelnorrkoping.se
PASTOR / FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE

Per Jennervall
070 - 674 01 74
jennervallper@hotmail.com
ORGANIST
Bengt-Göran Sköld
076 - 167 78 27
bengtgskold@gmail.com

RPG
RPG i Östergötland har planerat för nystart under hösten.
Onsdag 28 september kl. 14.00 i Immanuelskyrkan.
Sång och musik av VÅRAT KAPELL från Mantorp. Servering.
Onsdag 26 oktober kl. 14.00 i Immanuelskyrkan.
Artur Eriksonprogram med Åke Nordqvist och musikern Hans Carlén.
Distriktsordförande Sören Ölund om RPG:s roll i samhället. Servering.
Onsdag 30 november kl. 14.00 i Söderledskyrkan.
Sång och musik i adventstid med prästen Göran Bjarnegård. Diakon Jonas Rova, Centrumkyrkan berättar om diakoni. Servering.
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SJUKHUSKYRKAN i Norrköping
Eva Gudmundson, Sjukhuspastor
011 - 24 11 55

ORDFÖRANDE

Ingvar Almrot
070 - 313 22 44
ingvar.almrot@telia.com
KASSÖR
Gunnel Hertnäs
070 - 978 91 52
gunnelh@gmail.com

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING
Bankgiro 5592 - 0409
Swish 123 218 41 41
GETSJÖTORPS FRILUFTSGÅRD
Plusgiro 79 26 75 - 1
www.getsjotorp.se

Immanuelskyrkan en del av
Equmeniakyrkan
och vi samarbetar med:

Studieförbundet Bilda
för kyrka och samhälle

sista sidan...
När din lilla båt
har legat så länge
för ankar i hamnen
att du börjar få för dig
att den är ett hus,
när din lilla båt
börjar skjuta rötter
i gyttjan vid kajen,
då är det dags att styra ut!
Till varje pris måste du rädda
båtens seglarsjäl
och din egen pilgrimssjäl.
Ur boken ”Tusen skäl att leva”
av Dom Helder Camara

