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Gud är större
av Per Jennervall, pastor

Jag kan ibland känna igen mig i upplevel-
sen av att det är en värld innanför kyrkväg-
garna och en annan utanför. Som om de 
inte har med varandra att göra. Kyrkans s.k. 
kärnfrågor påstås ibland ha föga relation till 
människors vanliga liv eller till händelser i 
världen. Som om ”stororden” Nåd, Förso-
ning, Frälsning, Omvändelse bara har en 
inomkyrklig mening!

Men jag har också andra erfarenheter inifrån 
kyrkan, nämligen uthållig lidelse för männis-
kor i nöd, internationellt engagemang, vilja 
att avstå egna medel för det gemensammas 
bästa. Och en insikt om att livet är större och 
djupare än det materiella. 

Jag associerar till en bibeltext som inspire-
rar till att inte tänka för smått om Gud. Det 
är när Paulus befinner sig på offentlig plats, 
Areopagen, och berättar om en Gud som ut-
gör alltings ursprung men ändå ”inte är långt 
borta från någon enda av oss. Ty i honom är 
det vi lever, rör oss och är till”.

När kyrkan är som bäst lyckas hon åtmins-
tone delvis återspegla den storheten. Gud 
är inte bara de frommas Gud. Han (eller 
hon) låter sig inte stängas in bönhus, i teolo-
giska lärosatser eller ritualer. Gud överskri-
der gränser och gör sig påmind på de mest 
oväntade sätt!

Makthavare och generaler har ibland försökt 

hävda, att Gud stöder just dem i deras krig 
mot fiender. Det går ju att vantolka orden 
”Gud med oss”, som om han favoriserar 
vissa och motarbetar andra.

Men Immanuel, Gud med oss, bär innebör-
den att varje människa kan sätta sin tillit till 
att vara omsluten, buren, älskad i varje livs-
läge. Till och med när livet tar slut.

Har Immanuelskyrkan lyckats i den ambi-
tionen? Som alla andra kyrkor har hon varit 
framgångsrik ibland och andra gånger slu-
ten och okänslig.

Men sammantaget tror jag att programbla-
dets framsida väl illustrerar församlingens 
grundsyn, ambition och kärlek till männis-
kor. Här har inställningen varit att kyrkan ska 
vara offentlig utan krav på rätt tro, Alla ska 
rymmas, alla åldrar, alla samhällsgrupper. 
Den har velat sträcka sig utanför sig själv, 
för att betyda något för Norrköpingsbor så-
väl som för kongoleser, equadorianer och 
andra. Ett signum har varit att genom musik 
och annan kultur berika och tolka livet.

Idag vill vi uttrycka vår respekt och tacksam-
het till alla de människor som under 157 år 
levt i Immanuelskyrkans gemenskap. De har 
hindrat kyrkan från att bli ett fornminne utan 
istället en öppen dörr till varm gemenskap, 
engagemang för andra och en plats för lov-
sång och tro!

På vägen från Norrköping till Örebro passerar man en 
infart, där det finns två vägskyltar med texten ”Equme-
niakyrka” och ”Fornlämning”. De pekar åt samma håll.
En lustig kombination, som väcker munterhet varje 
gång man har vägarna förbi. Men kanske är det också 
en illustration av hur människor ibland uppfattar kyr-
kor och dess framtoning. En främmande värld, som 
inte angår en. Inte för att man har varit där så många 
gånger, men ungarna vill dit på scouterna och de 
gamla har sina symöten.

 ■
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Mamma tog mig i handen och ledde mig till 
söndagsskolan i Gamla Immanuelskyrkan. I 
den stora kyrkan fick jag börja i den yngsta 
åldersklassen och lyssna till spännande 
berättelser ur bibeln, åskådliggjorda med 
bilder på flanellograf. 

Tvåans spårvagn gick över Klingsborg och 
längs Drottninggatan till Rådhuset. Där gick 
jag av och tog Hospitalsgatan ett kvarter ner 
till Gamla Rådstugugatan där Gamla Imma-
nuelskyrkan magnifikt reste sig. Jag skulle 
börja i barnkören, som leddes av Lennart 
Krantz och vi tränade i stämmor inför ad-
vent på ”Hosianna, Davids son”

Varje måndagskväll tog jag cykeln längs 
Trozelligatan och Gamla Rådstugugatan till 
Gamla Immanuelskyrkan. Inne på gården i 
en sal höll scouterna till. Jag var med i en 
patrull som hette Vråken och vi var ett pojk-
gäng i ungefär samma åldrar.

Gemenskap - Ledarskap - Livstro  
Ordförande Ingvar Almrot sumerar ett liv

Tre små ögonblicksbilder som bränts sig 
fast och satt prägel på mitt liv, trots att det är 
över 70 år sedan. 

Gemenskapen – Ledarskapet – Livstron, 
är tre ledord som varit avgörande för min 
bindning och närvaro i mitt älskade Imma-
nuelskyrkans församling. 

Gemenskapen föddes i den lilla scoutpa-
trullen. Där lekar, tävlingar, hajker och läger 
fostrade oss att ha omsorg och ta hänsyn 
till varandra. I tonåren blev ungdomsverk-

samhet ett viktigt komplement till scouting. 
Konfirmationstiden under ungdomspastor 
Harry Millestam, första spadtaget år 1955 
på nya Immanuelskyrkan vid Vasaparken 
och AKO-teamets besök år 1956, som fyllde 
gamla Immanuelskyrkan till sista plats, var 
betydelsefulla stunder för min unga tro. Allt 
händelser som hos mig byggde gemen-
skapen med församlingen, vilket ledde till 
medlemskap som sextonåring.  Uppgifterna 
och ansvaret växte i gemenskap med andra. 
Ledarskap i scouterna för patrullen Ugglan, 
öppnandet av en scoutavdelning på Klings-
berg, våra fritidsgårdar Näkentorp, Händelö-

hult, Valknuten, Sjöbonäs och 
Getsjötorp. Församlingen blev 
ett andra hem, som öppnade 
upp nya vyer och bar fram oss 
unga till ytterligare utmaningar. 
Församlingen upplevdes aldrig 
som en alltför trång gemenskap, 
utan gav utrymme för olika tan-
kar och yttringar, i sin varma om-
sorg och omtanke om individen.  

Livstron mognade sakta i ung-
domsåren från andakter i scout-
patrullen, där scoutlagen gav 
en fast struktur, till åren som 
pockade på en egen livstro att 

vila i. Både i söndagsskolan och andakterna 
på scouterna fanns en moralisk kompass att 

----->

Mamma Elsa, Storbror Rune längst bak, 
lillebror Leif i mammas knä och Ingvar.

Ledarfika på läger med bl a Pelle Thor, Ingvar 
Almrot, Gunnar Sandström, Bror Hult, Bengt 
Flärd,  Nils-Åke ”Palma” Palmqvist och Per-
Gunnar Eklöv.  
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hålla sig till och oftast var den lljus, åtmins-
tone om man höll sig på den rätta vägen. 
Synd omnämndes oftast konkret, som bio, 
teater, dans, teater, rökning, alkohol och sex. 
Det fanns också en tydlig uppdelning i vad 
som väntade mig efter livets slut. De två ut-
gångarna bar till ”himmelen eller helvetet”. 
Även om detta också mötte mig i Immanu-
elskyrkan, så upplevde jag att det fanns en 
värme och öppenhet i förkunnelsen. 

Ledarskapet började gro i den lilla scout-
patrullen. Jag fick från början lära mig ta 
ansvar för olika praktiska göromål, som att 
göra upp eld, använda skilda knopar för att 
fästa samman slanor till vind-
skydd och bygga en lägerspis. 
Med tiden växte ansvaret och le-
darskapet tog form, först för den 
lilla patrullen, sedan för en avdel-
ning och slutligen för hajker och 
större läger. Jag behövde inte 
ensam leda utan var omgiven av 
personer som stöttade upp i den 
gemensamma aktiviteten.

När grunden var lagd så växte 
också förtroendet för att gå in i 
större uppdrag. Som ordförande 
i SMU i Norrköpingsregionen 
valdes jag 1971 in i SMF-regio-

nens styrelse. Där fick jag möta ledarper-
sonligheter som jag såg upp till, bl a Gustav 
Boija och Georg Larnemark, för att nämna 
några. Styrelseuppdraget gav mig både ett 
ökat självförtroende och samtidigt en större 
ödmjukhet inför ledarskapets komplexitet.

I början av 1970-talet så undersökte re-
gionen och Åby missionsförsamling om 
det fanns förutsättningar att bygga en ny 
kyrka för att ersätta missionshuset i Åby. 
Efter några år och skisser rann projektet 
ut i sanden. Jag lovade efter det gått en tid 
av avvaktande förlamning, att undersöka 
förutsättningarna att på nytt att ge Åby en 
ny missionskyrka. Min strategi var att gå 

samman med Immanuelskyrkan i staden 
för att få ekonomisk stabilitet och att sälja 
in kyrkan som en öppen 
byggnad för hela samhäl-
let i Åby. Då gällde det att 
få en mer central plats 
för kyrkan och ett byte av 
mark skedde med HSB 
till en tomt på Stations-
gärdet, vilket lyfte fram 
den framtida kyrkan för 
alla som kom åkande från 
Norrköping. Arkitekt Guy 
Sjövall och byggnadsin-
genjör Gunnar Wadström 
blev viktiga kuggar i kommittén. År 1976 gick 
församlingen ihop med Immanuelskyrkan 
och år 1983 stod Åbylundskyrkan färdig. 
Det skulle bli en inkörsport för min del till ett 
långvarigt ordförandeskap i Immanuelskyr-
kan, som nu sträckts sig över tre olika tids-
perioder – sammanlagt 22 år.  

Styrelseuppdraget blev en livsmiljö som ut-
manade mig och som har varit en fantastisk 
utvecklingsmiljö, som både stöttade mig och 
gav stor omsorg. Men det fanns också en 
misstänksamhet hos vissa. ”Kan en aktiv 
socialdemokrat vara ordförande i Immanu-
elskyrkan, visserligen känner vi Karl-Axel 
Nilsson som en bra karl, också han Broder-
skapare, men en från Socialdemokraterna i Styrelsen år 2009, det sista innan Vidablick, på nytt efter 20 år, blir 

egen församling 

ledningen?” Under så lång tid så har det na-
turligtvis funnits nederlag, konflikter, svåra 

beslut och avvägningar, 
men ofta har känslan va-
rit god både i samtal och 
gemenskap. 

Jag känner stor tacksam-
het till människorna som 
fostrat mig till ett demo-
kratiskt ledarskap. Något 
som jag har haft nytta av 
i allt mitt ledarskap, i mitt 
arbete och i andra fören-
ingar jag verkat i. Det har 

naturligtvis inte alltid varit lätt att bära ett 
ledarskap i en stor organisation, men jag 
kände mig ofta omsluten av en stor omsorg 
och tillit.

Livstro formas i en dialog med andra 
människor, där vi öppet prövar olika stånd-
punkter och förhållningssätt. Pastor Einar 
Genitz var församlingsföreståndare under 
mina första barndomsår och bodde sedan 
kvar som pensionär i Norrköping under 
min uppväxt. Jag fick då tillfälle att samtala 
och brevväxla med honom kring mina fun-
deringar kring kyrkans förkunnelse och tro 
kontra otro. Han omdöme var att jag var mer 
politiker än teolog, i mitt sätt att tänka och 

"Livstro 
formuleras i 
dialog med 

andra 
människor"

----->



8
tema: Immanuel - Gud med oss

tema: Immanuel - Gud med oss

9
tema: Immanuel - Gud med oss

tema: Immanuel - Gud med oss

argumentera, vilket han säkert hade rätt i. 
Annars var det Harry Millestams år under 
1950-talet, som räddade kvar mig och mitt 
gäng i kyrkan. Det som senare ytterst för-
djupade min gudstro i livet var de ca 30 år 
jag hade förmånen att få predika i Immanu-
elskyrkan, Vidablickskyrkan och Åbylunds-

Åke Jansson, pastor, Helena Malmesjö, sekreterare, Ingvar Almrot, ordförande 
– tre som verkat i många årtionden tillsammans.

kyrkan. Arbetet med texter och sånger inför 
en gudstjänst fick min tro att mogna, till en 
egen övertygelse. Under hela denna period 
fanns de ordinarie pastorerna, som alla var 
goda förkunnare och som därmed kunde 
vägleda och utmana från predikstolen.

 

Ett ledord som betytt mycket för mig skriver Ylva Eggehorn i Psalmen 841, ”När livet inte blir 
som vi tänkt oss”  - Tilliten som Gud skapat i oss, är större än all makt och ondska vill. (Lätt 
bearbetad textrad). 

Immanuel – Gud med oss – betyder för mig det som Olov Hartman skriver i en psalm 38,  som 
har väglett mig. 

”För att du inte tog det gudomliga dig till en krona, 
för att du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är.” 

”Därför ska alla världar och varelser, allt som har varit, 
är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre.” 

Ett halvsekel i Norrköping
av Åke Jansson, pastor

1964 i september kom jag till Norrköping 
för att börja min tjänst som ungdomspastor. 
Med mig hade jag fru Ingrid och två söner, 
Mats och Peter, Anna föddes senare. Den 
tiden blev några mycket intressanta och 
lärorika år. Det stora musik- och ungdoms-
arbetet som då fanns i vår kyrka kommer 
jag sent att glömma. Bibelsamtalen i våra 
många scoutgrupper, tonårsarbetets frågor 
om liv och död, och alla härliga lägerdagar 
på olika platser i Norrköpings omnejd. Sam-
arbetet med Stellan Jonsson och musikens 
olika möjligheter att nå människor i alla olika 
åldrar och miljöer är minnen som jag stän-

Min kontakt med Norrköping startade tidigt. Gustav Boija, ett 
namn som verkligen förknippas med Immanuelskyrkan i Norr-
köping, studerade i Örebro. Isamband med det fick kontakt med 
mina föräldrar i Vasakyrkan. Han berättade senare om hur han 
satt i köket hos oss och såg mig bada i tvättbaljan. Det första 
mötet blev säkert en av orsakerna till att jag sedan kom till Norr-
köping och stannade i femtiofem år, hela mitt yrkesverksamma liv.

digt återkommer till. Här fanns körgrupper 
för alla åldrar och intressen. I det samarbe-
tet fick jag även lära mig vikten av att tänka 
igenom och förbereda varje gudstjänst. Här 
skulle ju vårt tidlösa budskap om Immanuel 
- Gud med oss, ständigt göras synligt och 
om möjligt begripligt.

Under de här åren fick jag vara med och 
uppleva närheten och dialogen med våra 
tonåringar genom vårt, under flera år, stora 
konfirmationsarbete. Detta tillsammans med 
flera av våra pastorer. Det är en verklig för-
mån att få chansen att vecka efter vecka få 

----->
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sitta ner med tonåringar och fundera över 
livet.  Att höra deras berättelser och funde-
ringar över tonårslivets frågor och att för-
söka lyfta in den kristna tron i en ung män-
niskas liv är kanske det viktigaste jag sysslat 
med under alla mina år i tjänst. Flera gånger 
har jag mött människor som kommer ihåg 
sin konfirmationstid och gärna vill berätta 
om det. Immanuelskyrkans olika verksam-
hetsformer har helt klart haft betydelse för 
många människor.

Efter ett år på lärarhögskolan i Linköping fick 
jag en tjänst på Valla folkhögskola. Här blev 
mitt uppdrag att introducera ett nytt ämne, 
Livskunskap, som man inte hade haft förut. 
Det blev några spännande år i dialog med 
unga människor som valt att utbilda sig till 
fritidsledare. Lektioner och samtal aktuali-
serade ständigt de frågor som vi aldrig kom-
mer ifrån om livets mening och innehåll. Min 
pastorsroll blev tydlig i alla olika förrättningar 
som jag hade under den här tiden. När jag 
fick förfrågan från en av samfundets egna 
folkhögskolor om att flytta dit, blev reaktionen 
hos mina lärarkollegor:  ”Du kan inte flytta 
härifrån, eftersom du är den ende som håller 
i livsfrågorna”. Då gick det ju inte att flytta.

Efter några år på skolan, så fick jag en för-
frågan från kommunstyrelsens ordförande i 
Norrköping, som ville att jag skulle komma 
dit och försöka möta en grupp mycket stö-

kiga ungdomar. Jag antog utmaningen och 
började med ett arbete omkring etikfrågor-
na, som inte gjorts tidigare. Det här innebar 
ett möte med politiker och tjänstemän, lära-
re och föräldrar. elever och andra ungdomar 
omkring frågorna om vardagsetikens plats i 
våra olika livssituationer. Det här intressanta 
uppdraget behöll jag tills jag gick i pension.

Under den här tiden fick jag kontakt med 
IFK Norrköping, som ville att jag skulle fin-
nas tillgänglig för frågor som inte hade med 
fotboll att göra. Den kontakten innebar så 
småningom att jag åt frukost med ledare 
och spelare en gång i veckan. Tidigt märk-
tes behovet av att ha någon att prata med 
som inte sysslade med fotboll. Då kunde det 
gälla frågor om liv och död, kärlek och besvi-
kelser. Även här blev det ibland fråga om min 
rena pastorsroll i samband med olika former 
av förrättningar.

Jag har nu försökt se på mina år som pastor 
i Immanuelkyrkan och Norrköping. Fantas-
tiska år av glädje och bekymmer, uppmunt-
ran och kritik, men oberoende av vem som 
var min huvudman. fanns det en medveten-
het hos mig om omtanke och förbön från 
församlingen. Mina sista år i tjänst var jag 
tillbaka där allt började med församlingsar-
bete, cirkeln var sluten och kvar fanns ”Im-
manuel -  Gud med oss”.

Gud med oss... 
eller jag med Gud?

av Henric Daréus

Som uppvuxen i ett baptisthem har kyr-
kan och Guds närvaro sedan barnsben fär-
gat mitt liv. Ibland i glada färger, ibland i mör-
kare färger. Det var inte alltid roligt att som 
barn sitta i kyrkbänken en söndagsförmid-
dags gudstjänst och bläddra i psalmboken, 

fram och tillbaka. Det kändes inte alltid be-
kvämt att inför kompisarna behöva erkänna 
att man gick i söndagsskolan och kyrkan. 
Det fanns ju ingen reflekterad tro i botten. 
Det var bara så vår familj fungerade och det 
var så ”den lilla pojkens universum” såg ut.

Min första, egna, bibel fick jag i samband med att jag döptes 1965

----->

 ■
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16 april 1965, snart 12 år gammal, döptes 
jag i Tabernaklet. Sommaren innan hade 
jag, i samband med ett besök hos en kamrat 
i Falkenberg, ”lämnat mig åt Gud”. Naviga-
törerna var i baptistkyrkan och hade en of-
fensiv – en mötesserie för att evangelisera. 
En man kom fram till mig och frågade om jag 
ville ta emot Jesus. Jag svarade; ”Ja”, och 
han bad för och med mig. ”Jaha, då var man 
kristen nu alltså”. Jag kan inte säga att jag 
upplevde någon större skillnad i livet men jag 
hade i någon mening sagt ”Ja”. 

Min personlighet har all-
tid varit sökande och fun-
derande. Funderingarna 
kring Gud och ett liv som 
kristen har alltid varit och 
är fortfarande i ständigt 
ifrågasättande. Men jag 
har aldrig tvivlat på Gud. 

Jag minns mors o fars, 
ibland mycket bestämda, 
åsikter om synd. Bland 
annat i det här med att 
spela kort! Vid ett tillfälle satt jag vid mitt 
skrivbord i pojkrummet. Jag var ensam 
hemma. Då plockade jag fram den ”syndiga” 
kortleken, som jag gömt längst in i skriv-
bordslådan, och kortspelet Löjliga Familjen 
från bokhyllan. Jag ”la alla korten på bordet” 
och frågade mig; ”Vad är skillnaden”? Där 
någonstans blev det ok att ifrågasätta vad 

Gud, tron och att vara kristen egentligen 
innebar. Jag började reflektera över min tro.

Ungdomstiden var präglad av både livet i 
kyrkan och livet utanför. Ungdomskören i 
Immanuel och diskot på ”Ettan” tilltalade 
mig lika mycket. Att ta emot nattvarden 
liksom smygröka och prova på starkare 
drycker var självklara tester i sökandet ef-
ter Livet med stort L och vem Gud är i allt 
det här.

Som utbildad ”25-
öres ingenjör” (Teknis 
i Norrköping) började 
mitt arbetsliv hos Bygg-
nads AB Henry Ståhl. 
Jag fortsatte, efter 
militärtjänsten, som 
försäkringstjänsteman 
på Skandia, fastighets-
mäklare inom Svensk 
Fastighetsförmedling, 
både i Finspång och i 
Florida, och som egen 
företagare inom fastig-

hetsmäkleriet. Där någonstans hann funde-
ringarna ifatt mig… Vad håller jag på med? 
Vill jag det här? Är det här jag? 

Jag grubblade, grät och trevade efter en 
plats där jag kunde ”sätta ner foten”. Varje 
morgon var tung. I den vevan och i sam-
tal med min pastor, fick jag frågan; ”Du har 

"Jag har inga 
förväntningar 

på Gud. 
Varför skulle 
jag ha det?"

inte funderat på att bli pastor?”. Visst… där 
var det. Efter att lite motvilligt sökt flera nya 
jobb, som jag kanske kunnat fått, såg jag 
nu en tydlig väg framåt. Att kombinera ”Gud 
med oss” och mötet med människor som 
mitt framtida arbete, kändes självklart.

Utbildningen på Teologiska Seminariet var 
omtumlande. Det som varit min tro och 
gudsbild hitintills, skakades om och blev 
föremål för ett djupare ifrågasättande. Kan-
ske inte i första hand tack vare utbildningen 
utan mer beroende av mitt eget sökande. 
Tron, Gud och Livet rasade i någon mening 
samman. Det som var andras bilder, tolk-
ningar och innehåll och som hade format 
min tro, byttes nu mot egna bilder, tolkning-
ar och ett eget innehåll. 

Så tacksam jag är för det! 

Nu hittade jag en ny utsiktsplats för min tro. 
En utsiktsplats där jag kände att jag tryggt 
och i sanning kunde sätta ner foten! Jag 
formulerade och vågade ta till mig insikten 
att ”Gud med oss” inte innebär en Gud som 
styr och ordnar upp saker åt mig. Tvärtom. 
”Gud med oss”, eller kanske hellre ”Jag 
med Gud”, blev ett tydligt erbjudande till en 
relation med Livets källa. En tro på och tillit 
till en Gud som är kärlek, livets ursprung 
och länken mellan liv och död. Gud blev 
och är en Livets vägvisare och livscoach 

som påverkade och påverkar mig och mina 
livsval. 

Sedan dess är gudsbilden, föräldrar och 
andra hade gett mig, borta; ”Bara Du tror 
och lägger saken i Guds hand, ordnar sig 
allt till det bästa”. En sådan gudsbild skapar 
förväntningar. Jag har inga förväntningar 
på Gud! Varför skulle jag ha det? Gud är 
en mötesplats och en tillgång där jag, för-
behållslöst och i sanning, får söka svaret 
på livets eviga frågor; Varifrån? Varför? och 
Vart? Omslutande, outgrundligt och oan-
tastligt. Lika för alla!

Visst har jag burit och bär på tvivel… Varje 
dag tvivlar jag på medmänniskor, politiker, 
världsledare, religioner och inte sällan på 
kyrkan med alla dess inriktningar, samfund, 
former och uttryckssätt och på mycket an-
nat. Men jag tvivlar aldrig på Gud!

För mig har Immanuel, ”Gud med oss”, varit 
en plats och oas dit jag kunnat komma, så-
väl i ungdomsåren som idag. Gudstjänsten, 
nattvarden, sången och musiken, stillheten 
och bönen. En gemenskap och en närhet. 
Men inte minst, reflektionen kring och med 
Livet i centrum. Allt i ljuset av Guds närvaro. 

Tack Immanuelskyrkan! 

Tack gode Gud!
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Ungdomskören... 
ett kitt för livslång vänskap
av Henric Daréus, Pelle Jonsson, Ulf  Larnemark och Peter Norrbom

Efter att Uffe bjudit på en härlig lunch med korv i olika former, 
potatismos och en god sallad, flyttar vi oss till sofforna för att 
prata om vad ungdomskören och kyrkan betytt och betyder för 
oss. Vi är fyra gamla vänner som känt varandra sen barnsben 
och som fortfarande, 60 talet år senare, umgås. Minnena är 
många och fina och det är aldrig svårt att ”trilla tillbaka” i tan-
kar kring ungdomsårens eskapader.

Peter, Uffe, Henric o Pelle minns med tacksamhet och glädje...

Attt Immanuelskyrkans församling snart 
upphör är naturligtvis riktigt vemodigt men 
ger oss också anledning att med tacksam-
het och glädje se tillbaka på vad kyrkan fått 
betyda för oss fyra under alla år. Tre av oss, 
Uffe, Peter o Pelle har i stort sett känt var-
andra sedan födseln. Henric, kom in i sam-
manhanget under lågstadietiden. Fröken 
Ruth Eklöf  (församlingsmedlem) tipsade 
föräldrarna om Immanuelskyrkans musik-
skola och Unga Röster. 

- Tryggheten är det som präglar mitt minne 
från kyrkan, säger Peter. Den har nog va-
rit viktigare än jag egentligen först förstod. 
Men också den musikaliska fostran har be-
tytt mycket förstås. Båda dom sakerna har 
gjort mig till den person jag är idag.

- Ja, säger Uffe, det var väl inte alltid så ro-
ligt att gå till Unga Röster eller att sitta i kyrk-
bänken. Det hände faktiskt att mamma ”mu-
tade” mig med ett par kronor eller en glass 
eller något annat för att jag skulle gå dit.

- Jag minns när du Peter sjöng solo en 
gång. Jag var lite imponerad, säger Pelle. 
Du sjöng om ”Pojken och kornbröden”

- Det tar tag i mig, reflekterar Uffe och läg-
ger handen på hjärtat, när jag idag kommer 

tillbaka in i kyrkan. Inte minst när jag träffar 
alla de människor som jag också minns från 
förr. 

Barn- och ungdomsåren innehöll både mu-
sik, scout och mycket lek och stoj. Visst var 
det en trygg och fin tid. 

Men det var under ungdomskörstiden den 
djupare vänskapen växte fram. Vi påminner 
varandra om både den ena och den andra 
händelsen från den tiden. Vi skrattar och vi 
minns.

- Du fixade ett ryggskott på mig, Henric, när 
vi skulle gå fram och sjunga i Vasakyrkan 
i Örebro. Du gick bakom mig och satte in 
dina pekfingrar i sidorna på mig. Jag ryckte 
till och… På bussresan hem fick jag ligga på 
golvet, berättar Peter.

- Mm, jag minns, säger Henric och ser lite 
skamsen ut. Men vi gjorde så många roliga 
resor. Och så tävlade vi också. Minns ni? I 
radio med Knut Nystedts ”Välsigned”. 

- Och så fanns det ju en del tjejer med i kö-
ren också, fyller Uffe i och ler. 

Men, konstaterar vi, det fanns en person 
som betydde mycket för oss och för att vi 

----->
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skulle trivas så bra i Immanuelskyrkan och 
i ungdomskören; Stellan Jonsson, körledare. 
Han var en bra ledare. Strukturerad, entusi-
astisk, och allsidig. Sångvalen var varieran-
de; klassisk musik, Negro Spirituals, Taube, 
Simon and Garfunkel, traditionellt och nyskri-
vet, passioner och små visor. Men det fanns 
alltid en röd tråd genom sångvalen – det 
skulle finnas en livsbejakande mening med 
texterna vi sjöng. Sångtexterna skulle för-
medla ett budskap. Det var viktigt för Stellan.

Till de starka minnena från ungdomskören 
drar vi oss också till minnes Sjöbonäs. Som-
rarna med den öppna ungdomsgården som 
fylldes med ungdomar från Svärtinge. Vi 
minns också kammarkören och resan över 
julen 1977 till Israel. Med mera, med mera.

Men, säger pastor Henric, vän av ordning, 
angående temat i det här programbladet 
”Gud med oss”, hur ser tron ut för oss idag? 
Var finns Gud?

- I kyrkan grundlades dom värderingar som 
jag har idag, säger Pelle. Och visst bär jag 
med mig en tro på något större. Men tiderna 
och livets förutsättningar har förändrats se-
dan dess. Kyrkan har, liksom alla ideella 
sammanhang idag, svårt få det att fungera, 
inte minst tidsmässigt.

- För mig finns det absolut en tro, säger Peter. 

Om någon frågar mig om jag är religiös sva-
rar jag, Nja, religiös vet jag inte, men jag har 
en tro på något större, på Gud.

- Jag är nog mer kritisk till hur kyrkan fung-
erar. Kanske skulle jag ha kunnat vara mer 
aktiv, men det har inte blivit så, fortsätter han.

- Ibland kände jag i min ungdom att jag hade 
otur som fötts in i en kristen familj, berättar 
Uffe. Jag hade svårt att erkänna för kompi-
sarna. Jag levde nog ett dubbelliv, ett i kyrkan 
och ett bland kompisarna. Men efter att levat 
ett ganska intensivt liv ute på pubar, disko-
tek och med en del tjejer, så tröttnade jag på 
det livet. Det var inte så jag ville ha det. Där 
någonstans kom livet jag vuxit upp med, i kyr-
kan, ifatt mig. Sedan dess har kyrkan haft en 
stor plats i mitt liv.

- För min del, säger Henric, så har jag nog 
egentligen aldrig tvivlat på Gud. Men bilden 
av Gud har utvecklats och mognat.

Samtalet fortsätter och vi konstaterar att den 
här tiden, i kyrkan och inte minst ungdoms-
körstiden, är det kitt, ett starkt kitt, som under 
alla dessa år hållit oss samman. Vi blev och 
är ”riktiga” vänner.

För ett halvår sedan sa Peter, i samband med 
samtalet kring att församlingen skulle upplö-
sas;

- Det skulle ju vara så kul att få träffa gänget 
från gamla ungdomskören och få sjunga ihop 
en sista gång.

Sagt och gjort. Vi kom överens om att göra 
slag i saken. Vi behöver ju någon som leder 
oss. Alla hade vi, utifrån olika sammanhang, 
en bra relation till Kerstin Jannesson, så vi 
bestämde oss för att fråga henne. Plane-
ringen började. 

Nu började iden sprida sig. Det visade att fler 
”gamla” ungdomskorister, inte bara från vår 
ungdomskörstid, tyckte det här var en härlig 
tanke. Ja, men då breddar vi väl och bjuder 
in ALLA (från 1957 och framåt) att få göra 

samma upplevelse. Att en gång till få sjunga i 
”ungdomskören”!

Nu hoppas vi att informationen om återträf-
fen för ungdomskören 11-12 februari 2023 
sprider sig. Det vore ju så fint att få fira en 
gudstjänst med mycket "ungdomskörsång". 
Vi förlitar oss på ”mun till mun – metoden”. 
Du som får nys om det här… SPRID DET! 

Sprid det till alla Du kan tänka Dig och kom-
mer ihåg har varit med i Immanuelskyrkans 
ungdomskör någon gång! Vi ser fram emot 
att än en gång få sjunga tillsammans, träffas 
och minnas.

"Har du en stemme, må du pröve den,
ge dig in i sangforeningen.

../. For synger ikke du, så synger ikke jeg
så blir der ingen sangforening av. ./."

 ■
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Tre röster i församlingen

Jag ringde några medlemmar och bad dem att dela 
med sig av erfarenheter kring att ha levt i Immanuels-
kyrkans gemenskap. Så nedanstående är ett försök 
att återge vad de berättade. 

Per Jennervall

Arne Hagmarker

Jag kom flyttande till Norrköping i slutet av 
min utbildning till meteorolog 1975 men blev 
medlem först 1981 i samband med att vi 
gifte oss i Immanuelskyrkan med Filip Wal-
lin som vigselförrättare. Närmast kom jag då 
från missionsförsamlingen i Hallsberg.

Möjligheten att gå in i olika uppgifter bidrog 
till att lära känna nya människor och att hitta 
in i församlingsgemenskapen. Det började 
med att vår grupp hade ett städansvar för 
körrum och foajé. Automatiskt blev jag även 
en del av en kretsgemenskap med regel-
bundna serveringsuppgifter och hemsam-
lingar.

Kyrkvärd har jag varit i många år och läst 
bibeltexter i gudstjänsten (van som han var 
från läsning av väderrapporter på radion – 
red. kommentar).

Kerstin Hall Pettersson

Sjuksköterskeskolan i Norrköping var plat-
sen för min yrkesutbildning i slutet av 60-ta-
let. Jag kom från Mariannelund i Småland 
och var med i en Helgelseförbundets för-
samling. Så att komma till Immanuelskyrkan 
var omvälvande! Massor av ungdomar och 
över huvud taget en stor, livaktig församling.

Predikningarna var helt annorlunda än 
jag var van vid och även sångerna som 
sjöngs. Men jag gillade det verkligen. Och 
när sedan Immanuel, Vidablickskyrkan och 
Åbylundskyrkan kom att utgöra en gemen-
sam församling, då trivdes jag. Känner mig 
lika hemma i alla tre kyrkorna.

I början av min tid i Norrköping var jag ny-
ingeledare tillsammans med Gunilla Wall-
stedt. Dessutom sjöng jag i Tillsamman-

skören under Gunnar Josephsons ledning. 
Nyårsaftnar var vi flera familjer som firade 
årsskiftet i Åbylundskyrkan, där vi ju hade 
tillgång till sporthallen också.

Att vår församling nu upphör gör mig sorg-
sen, men jag har ju sett att det gått åt det 
hållet. Jag har alltid gillat kyrkolokalen! Nu 
vet jag inte var jag ska få min kyrkliga hem-
vist.

Jo, ett tillfälle som jag kommer ihåg som en 
liten skatt: Det var strax före jul. Olle Pers-
son kom hem och vid en gudstjänst ville 
han att alla skulle sjunga Stilla natt, a ca-
pella, dvs utan musik. Det speciella var att 
alla skulle sjunga svagt och innerligt. Vilken 
otrolig känsla! Det glömmer jag aldrig!

Jag har alltid känt mig hemma i Immanuel 
och tycker att församlingens karaktär svarat 
mot mina behov och min grundsyn.

Det känns sorgligt att församlingen har 
hamnat i ett läge, där avveckling är det som 
återstår. Men jag har ju märkt att vi blivit 
alltmer sårbara och våra resurser tydligt be-
gränsade. 

Kerstin Hall Pettersson 
känner sorg över att församlingen upphör.

Arne Hagmarker minns att Östra Promenaden såg 
lite annorlunda ut när han flyttade till Norrköping 
1975. Idag är allén omplanerad och nyplanterad.
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Kersti Lago

Min tid i Immanuelskyrkan började redan 
i min barndom, eftersom mina föräldrar 
var medlemmar där. Men då var det inte i 
kyrkan vid Södra Promenaden utan i den 
gamla Immanuelskyrkan. Där gick jag i sön-
dagsskolan. Något klart minne av bygget av 
nuvarande kyrkan har jag inte, mer än att vi 
vid rivningen av den gamla fick ha söndags-
skola i en byggnad i korsningen Nygatan-
Kungsgatan.

Tonårstiden handlade mycket om gemen-
skapen med jämnåriga, under Lisbeth Ols-
sons och Sture Palmqvists ledning. Det var 
då som ganska många av oss valde att bli 
medlemmar i församlingen.

Omsider blev jag ledare för både scouter 
och tonåringar. Gudstjänsterna var alltid 
viktiga. Det präglade min familj redan när 
jag var liten. Och så har det fortsatt. Många 
olika pastorer har bidragit till den upplevel-
sen, för att inte tala om musiken!

Tänk när kyrkokören samlade 90 sångare 
som sjöng kantater under ledning av Stellan 
Jonsson och med Mats Jansson vid orgeln! 
Vilket minne!

Alla våra barn är döpta i vår kyrka och offici-
ant vid alla tillfällen var Åke Jansson.
Under ett antal år bodde vi i Jursla och då 
engagerade vi oss i Åbylundskyrkan, men 
vid flytten tillbaka till stan, så blev Immanuel 
åter vår hemvist.

Av alla uppgifter jag har haft i kyrkan så är 
det nog den att vara nattvardstjänare, som 
gripit mig djupast! Att stå där med bröd och 
vin och bjuda dem som tidigare varit mina 
ledare och föredömen, ansikte mot ansikte. 
Det har varit stort. Jag har fått anstränga 
mig för att inte gråta såna gånger.

Att församlingen nu ska avvecklas är smärt-
samt. Men jag inser att det är ofrånkomligt 
och dessutom fylls jag av en stor tacksam-
het över det jag fått uppleva i gemenskapen 
och för allt vad kyrkan fått vara och erbjuda 
genom åren!

Och – Immanuelskyrkan kommer att förbli 
en kyrka i framtiden, tack vare Vineyard och 
Korskyrkan! Det är jag glad för.

Glimtar från hösten
MATS PERSSON o MATS JANSSON
Mats o Mats, två av många sångare och 
musiker som startat sin musikaliska bana i 
Immanuelskyrkan, medverkade helgen 10-
11 septemer. På lördagskvällen i en kon-
sert och på söndagen i gudstjänsten, med 
sång och musik.

DAGLEDIGTRÄFFAR
28 september återstartade RPG i Norrkö-
ping med besök av "Vårat kapell" från Man-
torp, som sjöng och spelade gamla godingar.
Onsdagsträffarna återkom. Den 2 oktober 
fick vi  besök och kåseri av Marianne Wik.

BESÖK I GUDSTJÄNSTEN
Söndagen 30 oktober hade vi kära återse-
enden i gudstjänsten när tidigare  försam-
lingsföreståndare Nils-Gunnar Wenhov 
predikade och tidigare organist och körle-
dare Kerstin Jannesson spelade. Medver-
kade gjorde också Jonny Jannesson, klari-
nett och Sara Andersson, sång.

VÅRA KÖRNOTER...
S:t Olai församling har tagit hand om hela 
vårt körnotsbibliotek.
Söndagen 20 november besökte en kör-
grupp, under ledning av Emil Holmberg, 
vår gudstjänst och berikade den med kör-
sånger ur just denna samling.

Kersti Lago utanför Centrumkyrkan, som 
efter 12 mars 2023 blir många medlemmars 

nya  församlingsgemenskap.



22 23

Det kom ett brev...

TESTAMENTE
I samband med församlingens framtida upp-
lösning har styrelsen uppmärksammats på 
följande. När församlingen inte längre finns 
och medlemmar i sitt testamente valt att ge 
hela eller delar av sina tillgångar till Imma-
nuelskyrkans församling. Om de medlem-
marna inte ändrar i sitt testamente så faller 
testamentet.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 
Lördag den 11 mars 2022 kl. 14.00  kallas 
församlingen till årsmöte en sista gång. Vi 
behandlar då verksamheten och 2022 års 
ekonomiska redovisningen. Vi får då också 
fullfölja, genom ett andra beslut, upplösningen 
av församlingen.
Handlingar utdelas via omsorgsgrupperna. 
De kommer inte sändas utanför kommunen. 
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga 
på årsmötet och kan erhållas efter begäran 
av: ordförande Ingvar Almrot, tfn 070 313 22 44. 
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NOVEMBER
sö 27 11.00 Adventsgudstjänst 
 i Centrumkyrkan. 
 Lisa Danell. 
 Soon Gospel. Servering.

DECEMBER
sö 04  13.00 Gudstjänst  med nattvard.
 Andra söndagen i advent
 "Guds rike är nära"
 Per Jennervall.
 Karin o Maria Pettersson, sång.
 Servering.
on 07 14.00 Onsdagsträff  i 
 Centrumkyrkan.
 Julallsång med husbandet.

sö 11 13.00 Adventskonsert med andakt
 Tredje söndagen i advent
 Per Jennervall. 
 Chorus Feminae. 
 Bengt-Göran Sköld.
 Servering.

sö 18  11.00 Gudstjänst
 Fjärde söndagen i advent
 Per Jennarvall, Jim Mumper.
 Medverkan från Vineyard.
 Vineyard bjuder på kyrkkaffe.
lö 24 10.00 Samling kring krubban.
 Korskyrkan ansvarar.
sö 25 08.00 Julotta 
 i Centrumkyrkan
sö 25 13.00 Gudstjänst 
 Juldagen
 "Jesu födelse"
 Julsånger och berättelser.
 Per Jennervall m.fl.

lö 31  16.00 Musik och lyrik vid årets slut
 Mats Jansson, piano,  
 Christian Zell, läsning. 
 Per Jennervall.

JANUARI
sö 01  13.00 Nattvardsgudstjänst  
 Nyårsdagen
 "I Jesus namn"
 Per Jennervall. 
 Bengt-Göran Sköld, orgelmusik.
 Servering
sö 08  13.00 Gudstjänst
 Första söndagen eft Trettondagen  
 "Jesus dop" 
 Insamling till Equmeniakyrkans 
 internationella arbete.
 Per Jennervall.
 Servering.

lö 14  16.00 Konsert 
 Olle Persson, sång och 
 Mats Jansson, piano.

sö 15  13.00  Gudstjänst
 Andra söndagen efter Trettondagen  
 " Livets källa"
 Per Jennervall. 
 Olle Persson, sång, Mats Jansson,  
 piano och orgel. 
Servering.
on 18  18.30 Ekumenisk bönegudstjänst 
 i Pingstkyrkan.
fr 20  20.00 Ekumenisk bön och lovsångs- 
 mässa i Matteus kyrka

lö 21  16.00 Orgelkonsert.
 med David Löfgren.

sö 22  13.00 Gudstjänst
 Tredje söndagen efter Trettondagen  
 "Jesus skapar tro"
 Pär Sandstedt. 
 Elisabeth Gustavssson, flöjt.
 Servering.
sö 29  13.00 Nattvardsgudstjänst 
 i Taizéanda.
 Fjärde söndagen efter Trettondagen  
 "Jesus är vårt hopp" 
 Per Jennervall.
 Servering.
FEBRUARI
on 01  14.00 Onsdagsträff
 "Vårt Dalarna i dikt, bild och ton"
 Gudrun och Erik Liljas.
 Servering.
sö 05  13.00 Gudstjänst
 Kyndelsmässodagen
 "Uppenbarelsens ljus"
 Anton Fagerstedt
 Servering

sö 12  13.00 Gudstjänst 
 Sexagesima'
 "Det levande ordet"
 Per Jennervall. 
 En återsamlad "Ungdomskör"
 Soppservering.

lö 18  16.00 Orgelkonsert. Hans Fagius.

sö 19  !3.00 Gudstjänst 
 Fastlagssöndagen
 "Kärlekens väg "
 Per Jennervall. 
 Clara Jonsson, sång. Hans Fagius.
 Servering.

on 22  14.00 RPG Dagledigträff.
sö 26  13.00  Gudstjänst
 Första söndagen i Fastan 
 "Prövningens stund "
 Lyra Sema
 Bengt-Göran Sköld, orgelmusik.
 Servering
MARS
on 01  14.00 Onsdagsträff  i Centrumkyrkan

to 02   17.00 Församlingsfest.

sö 05   13.00 Gudstjänst
 Andra söndagen  i Fastan 
 "Den kämpande tron"
 Johan Einarsson regional kyrko-
 ledare. Per Jennervall.
 Servering.

lö 11  14.00 Årsmöte. Servering.

sö 12  13.00 Avslutningsgudstjänst.
 Tredje söndagen i Fastan 
 "Kampen mot ondskan" 
 Joakim Hagerius, kyrkoledare. 
 Per Jennervall.
 Ann-Christin Hallgren, sång. 
 Servering,

NÅGRA EXTRA SATSNINGAR

Med tacksamhet, glädje och stolthet 
vill vi avsluta församlingens 157-åriga 
verksamhet med några extra satsningar 
bl.a. genom sång, musik och tal. 
(se rutmarkerade tillfällen ovan).

VÄLKOMMNA!



SJUNGIT I IMMANUELSKYRKANS UNGDOMSKÖR?
... alla som någon gång varit med från 1957 och framåt...

VÄLKOMMEN TILL ÅTERTRÄFF
11-12 februari 2023

 Lö kl 13 Samling till en lunchmacka.
  Övning av några enklare sånger (Kerstin Jannesson leder oss)
  Eftermiddagsfika
  Övning fortsättning - gemenskap.
     kl 17 Ledigt - egen tid.
     kl 19 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) 
  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, 
sprid GÄRNA den här inbjudan!

 för mer info kontakta

 Peter Norrbom;  peternorrbom54@gmail.com  /  073 - 056 81 24
 Uffe Larnemark; uffelarnemark@gmail.com  /  070 - 498 74 03
 Pelle Jonsson;  jonssonlogistics@telia.com  /  072 - 182 24 31
 Henric Daréus;  henric.dareus@telia.com  /  070 - 561 55 95
 

Anmälan senast 8 januari 2023 till Henric Daréus
henric.dareus@telia.com  /  070 – 561 55 95  /  Krusenhofsvägen 30, 616 32 ÅBY.

SJUKHUSKYRKAN i Norrköping
Eva Gudmundson, Sjukhuspastor
011 - 24 11 55

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

IMMANUELSKYRKAN
Södra Promenaden 106
602 31 Norrköping

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

ORDFÖRANDE
Ingvar  Almrot
070 - 313 22 44
ingvar.almrot@telia.com

KASSÖR
Gunnel Hertnäs
070 - 978 91 52
gunnelh@gmail.com

IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING



Var tid har sina sånger,
sin rädsla och sitt hopp.
I nya dräkter kläds hon,

Guds kyrka, Kristi kropp.
För rättvisan och freden
Gud oss ett ansvar gav,
för skapelsen och livet,

för rymd och jord och hav.

I tro och helig oro
går vi som Herrens folk

att i en okänd framtid
få vara Ordets tolk.

Vårt mål är själva vägen,
ett liv i tjänst åt Gud.

Vi går med sång om kärlek,
Guds stora glädjebud.
Psalm 922 (v 3 o 4)

Tore Littmarck
ur ”Psalmer i 2000 talet

sista sidan...


