
Bild

Norrmalmskyrkans Seniorförening
PROGRAM HÖSTEN 2016



20 SEPTEMBER KL. 12.30

glimtar från verksamheten bland  
karenbarn i norra thailand  
– en verksamhet som Seniorföreningen stödjer

Ewa och Ingvar Skeppstedt berättar.

Sång: Helena Rindborg

4 OKTOBER KL. 12.30

ett helt annat liv 

Norrmalmskyrkans ungdomspastor på  
60-talet besöker oss. Lennart Axelsson har  

varit pastor i baptistsamfundet, folkhögskol- 
lärare i Sigtuna och biståndsarbetare  

i Rumänien och Zimbabwe.  
Lennart sjunger sånger av Nils F Nygren.

18 OKTOBER KL. 12.30

bilden som en väg till språket

Tuva-Stina Lindén är speciallärare i Lillholms-
skolan i Skärholmen. I sin undervisning  
försöker hon väcka elevens nyfikenhet både för 
omvärlden och sin egen förmåga.

Violin & piano:  
Klara Lundström & Elisabet Wimark

1 NOVEMBER KL. 12.30

kalabaliken i stralsund  
– när stor-sverige blev lill-sverige

Berndt Sehlstedt är journalist och föreläsare. Han 
skriver på en bok om Sveriges sista provins i  
Tyskland, Svenska Pommern. Han är också  

engagerad i Hässelby Missionskyrka och  
eventansvarig på Hässelby Museum.   

Sång: Reprisen
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15 NOVEMBER KL. 12.30

historier får liv – skansen 125 år

Programme Officer Anna Franzon berättar och 
sjunger.

22 NOVEMBER KL. 13.00 (obs. tiden)

Immanuelskyrkan

om konsten att läsa ett  
nytestamentligt brev

Johnny Jonsson som bl a under 30 år undervisat i  
exegetisk teologi berättar om arbetet med att skriva en 

kommentar om Efesierbrevet för Verbums  
kommentarsserie över Nya Testamentets alla skrifter.

29 NOVEMBER KL. 12.30

29 år i de utsattas tjänst

Generalsekreterare Bo Forsberg berättar om  
Diakonias världsvida arbete.

Sång: Mikael Zifa Eriksson med gitarrist

13 DECEMBER KL. 12.30

lucia kommer till oss

Som traditionen bjuder lyssnar vi till elever från 
musiklinjen vid Betel i Bromma.
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Illustration: Jenny Wallmark  
för Diakonia



välkommen till träffar för daglediga!
Seniorföreningen inbjuder till samling varannan  

tisdag kl. 12.30, alltid med intressanta gäster. Till de fasta 
inslagen hör, förutom dagens gäst, servering, sång, andakt och 

god gemenskap. Alla är varmt välkomna!

❧
Norrmalmskyrkan är en del av Equmeniakyrkan – en ny kyrka bildad 
av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. 

Norrmalmskyrkan ligger på Norrtullsgatan 37, nära Odenplan.


