
Program för daglediga
våren 2014



välkommen till träffar för daglediga!
trivsel, gemenskaP och intressanta Program

norrmalmskyrkans seniorförening ordnar träffar för daglediga  
varannan tisdag kl. 12.30. Träffarna är öppna för alla, ung som gammal, kyrkvan eller 
inte kyrkvan, seniormedlem eller inte medlem. Alla är välkomna! 
Samlingarna brukar vara välbesökta och trivsamma. Vi tar ingen entréavgift men 
kaffe, ostfralla och kaka kostar 30 kr. Varje samling gästas av en intressant talare eller 
musikgäst.
Vill du bli medlem i föreningen är avgiften endast 150 kr/år. Med medlemskapet följer 
en hel del pensionärsförmåner som rabatt på SJ, taxi, förmånliga försäkringar m.m.  
Varmt välkommen till gemenskapen och våra samlingar!

Seniorföreningen

21 januari kl. 12.30

pastor och politiker – där rollerna möts
Anna Kettner, generalsekreterare för Kristen & Kvinna delar med sig av  
personliga erfarenheter. Sång: Gunnel Näsfors.

4 februari kl. 12.00

årsmöte

4 februari kl. 12.30

en bild av vår stad
Stadsmissionen svarar för en viktig verksamhet i Stockholm – om detta  
berättar informatör Lotta Ledin. Sång: Emma Salmonsson.

18 februari kl. 12.30

på sångens vingar - ett tonsättarporträtt av mendelssohn
Vi får besök av sångpedagog Christina Öqvist-Matton som tillsammans med 
Elin Mossberg och Susanne Engberg svarar för ett musikaliskt program.

4 mars kl. 12.30

de bortglömda barnen
Anette Kyhlström, konsulent för Hela Människan i Stockholms län ger oss  
inblickar i utsatta barns verklighet. Sång: Sven Erik Andersson.

gäster under våren 2014
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18 mars kl. 12.30

50-årsfest i tacksamhetens tecken
Vi firar Norrmalmskyrkans 50 år med ett program i tal, sång, musik och bild. 
Ansvariga är styrelsen tillsammans med Berit Åqvist. inbjudna gäster: Roland 
Forsberg och Lennart Axelsson.

1 aPril kl. 12.30 

mina möten med författare
Dorotea Bromberg, förlagschef för Brombergs Bokförlag delar med sig av  
minnen från möten med några författare. Sång: Kjell Haglund.

29 aPril kl. 12.30 

japans tre möten med kristus
Arne Wikström, Missionsdirektor för evangeliska östasienmissionen berättar 
om Missionen i Japan. Sång: Reprisen.

13 maj kl. 12.30

vårfestligt
Per-Åke Lindestad och Lotta Holmberg Larson svarar för ett program i sång och 
musik. Vårlunch serveras á 60 kr, anmälan till expeditionen 54 54 71 33  
senast den 6 maj.

samarbete med kungholmens rPg
Vi inbjuds till Kungsholms RPG-förening, Bergsgatan 59:
onsdag 12 februari kl. 13.00: “idag får man leva tills man dör” 
överläkare Ingrid Unnegård talar om cancervård i livets slutskede.

onsdag 26 mars kl.13.00: “evangelium: fröding-lagerlöf-A.lindgren”
Texter om nåd, försoning och kärlek och om vårt evighetshopp utifrån några 
författare är temat för Pastor Sven Johannessons besök.

Dessutom:
4 juni: Vårutflykt tillsammans med rissnekyrkans- och Kungsholms 
rPg-föreningar.



Norrmalmskyrkan är en del av Equmeniakyrkan – en ny kyrka bildad av Baptistsamfundet, Meto-
distkyrkan och Missionskyrkan. Norrmalmskyrkan ligger på Norrtullsgatan 37, nära Odenplan.

riksförbundet Pensionärsgemenskap
Norrmalmskyrkans Seniorförening är ansluten till riksförbundet 
Pensionärs- 
gemenskap. rPg är en ideell och partipolitiskt obunden intresseor-
ganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. den är öppen för alla 
oavsett  
livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av sam-
hällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor. 
• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre. 
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer. 
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet. 
läs mer på www.rpg.org.se.


