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Gör som Gud,
bli människa!
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Guds blick
I mötet med det lilla 
barnet är det svårt 
att vara oberörd. Där 
finns en stark och 
ordlös kommunika-
tion som träffar oss 
rakt i vårt inre. Det 
lilla nyfödda barnets 
blick är intensiv. Där finns förtröstan 
och längtan efter kärlek och närhet. Den 
lilla handen är stark då den griper om 
den vuxnes finger. Håll mig hårt, lämna 
mig inte. Jag behöver dig! Någonstans 
inom oss vet vi att vi också behöver 
barnet. Det är så Gud väljer att komma 
till oss, som ett litet värnlöst barn. Identi-
fikationen med den lilla människan är 
stark genom hela berättelsen om Jesus. 
I en av sina många liknelser säger han: 
Sannerligen, vad ni har gjort för någon 
av dessa minsta som är mina bröder, 
det har ni gjort för mig. 

Barnen hjälper oss att finnas i nuet. 
Det lilla barnet behöver tröst nu, mat 
nu och kärlek nu. Det lite äldre barnet 
hjälper oss att se de små detaljerna vi 
annars inte ser, nyckelpigan på grä-
sets strå eller fågelns spår i snön. Vi 
påminns om att vara närvarande i livet 
som pågår. Det är lätt att missa när vi 
ständigt lever i våra almanackor, plane-
rande för framtiden, eller i våra telefoner 
för att kommunicera med andra som 
finns någon annanstans. Det är som att 
vi inte har tid och ro att finnas i nuet och 
att finnas på vår insida. En klok männi-
ska sa lite utmanande; ”Gör som Gud, 
bli människa!” Var mänsklig. Tillåt dig 
att se dina möjligheter och dina sprickor, 

acceptera dig själv. Glöm heller inte att 
lyfta blicken och se din granne.

När jag tänker på berättelserna om 
Jesus och hur han möter människor, 
så präglas de av stor respekt för indi-
viden. Människorna möts inte av någon 
paketlösning för sitt liv, inte av färdiga 
svar, men en öppen fråga; ”Vad vill du 
att jag ska göra för dig?” Jag tror att vi 
alla längtar efter att bli sedda för dem vi 
är. Att någon annan ska se vad jag läng-
tar efter, utan att jag först måste be om 
det. Att någon ska våga röra vid mitt liv. 
Jag tror också att vi är många som bär 
på erfarenheten att det inte är så viktigt 
att det alltid blir helt rätt. Det räcker 
långt när någon gör det tillräckligt bra. 
När jag känner att någon verkligen vill 
försöka förstå och se vem jag är. Men 
när någon annan människa behöver vår 
hjälp eller närhet blir vi ändå så rädda 
för att göra fel att vi ofta inte vågar göra 
något alls. Ändå räcker det långt med 
att våga vara där, att våga möta den andres 
blick.

Gud väljer att komma till oss som 
ett litet barn för att dela erfarenheten av 
vad det är att vara människa med dröm-
mar och behov, möjligheter och begräns-
ningar. Gud ser oss genom barnets blick 
och uttrycker sitt beroende av oss. Vi 
får vara Guds händer och fötter, Guds 
röst och öga, ett lyssnande öra. Guds 
seende öga vänds också till oss, fyllt av 
kärlek. Vi erbjuds i vår tur att vara Guds 
barn och att bäras av Gud. Detta är vad 
julens budskap handlar om: att bära och 
att bli buren.

ELISABET RAVELOJAONA
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En dröm  
på väg att bli sann
När du läser detta befinner sig  
Helena Rindborg i norra Thailand, 
där hon ska göra fem månaders 
fältstudier. Här samtalar hon med  
Elisabet om sitt studieår.

Vad är Exchange?
– Lidingö folkhögskola, i samarbete 
med equmenia och Diakonia står  
bakom utbildningen. Vi är nio elever 
från fyra länder, som i två månader bott 
och studerat tillsammans. Ämnena har 
varit social rättvisa, hållbar utveckling 
och tro möter tro. Allt sker på engelska. 
Nu ger sig de svenska deltagarna ut i 
världen och eleverna från Ecuador, 
Thailand och Kina gör fältstudier i 
Sverige. Under hela året kommer grup-
pen ha kontakt med varandra och peda-
gogerna på skolan. Efter fältstudierna 
har vi två avslutande månader på Lidingö.

Vad kommer du att få göra i Thailand?
– Jag vet inte än, men jag hoppas få 
arbeta med barn och ungdomar. Träffa 
dem regelbundet och lära känna dem. 
Det vore jättekul om jag kunde ha dans-
undervisning! Men det kanske inte 
är helt lätt att välja låtar? Jag startar i 
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alla fall i Chiang Mai. Där får jag en 
introduktion av missionsarbetarna Otto 
och Ulrika Ernvik. Jag kommer även 
träffa Oil, som var volontär i Norr-
malmskyrkan 2007. Så hoppas jag 
kunna besöka elevhemmet vi samlat 
pengar till i Barnens gudstjänst och vid 
julmarknader.

Varför gör du detta?
Sedan jag gick i femman har jag drömt 
om att få göra skillnad. Vi var på en 
resa i Brasilien och jag såg pojkar i min 
egen ålder arbeta på gatan. Mamma sa 
”de kanske inte har någon familj”, då 
ville jag bo och jobba på ett barnhem. 
Nu ser jag lite annorlunda på det, men 
har ändå längtan kvar efter att vara med 
och påverka till det bättre. Därför känns 
det viktigt att resa, se och göra erfaren-
heter på marknivå, för att sedan kunna 
utbilda mig vidare. Den här resan är ett 
utbyte. Jag tror inte att jag kan göra så 
stor skillnad, men jag vill känna in och 
se vad jag kan bidra med. Erfarenhet är 
i sig utbildning.

Hur har tiden på Lidingö varit?
– Härligt att få finnas i en kristen miljö 
hela tiden och spännande att möta dem 
som inte är svenskar. De lever ut sin 
tro på ett sätt jag inte är van vid. Vi  
diskuterar mycket. Jag delar rum med  
Peiling från Wuhan i Kina. Jag var 
nervös innan och tassade på tå de första 
dagarna. Nu har vi lärt känna varan-
dras vanor, som att hon äter nudlar till  
frukost och jag flingor. Hela året känns 
jättespännande. Så – sluta aldrig följa 
dina drömmar, vilken ålder du än har! 

ELISABET RAVELOJAONA
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Jag får ofta höra av gäster vid våra 
seniorsamlingar att det är så trevligt 
att besöka oss. De känner värme och 
intresse från alla deltagare. Det gläder 
oss i styrelsen. Vi är tacksammma för 
alla er medlemmar som sluter upp så 
troget. Tacksamma också över att ni ser 
och hälsar på nya besökare. Vi har fått 
tolv nya medlemmar under året.

Nu handlar det om planering av 
vårprogrammet. Bland gästerna kan 
jag nämna Sändarens chefredaktör  
Anders Mellbourn, Sofia Camnerin,  

en av Gemensam Framtids tre nya  
ledare, metereologen Lage Larsson, 
Sune Fahlgren från Teologiska hög-
skolan samt trubaduren och baptist-
pastorn Anders Caringer. Vi börjar den 
22 januari och slutar med Vårfestligt 
som vanligt. Vi väntar dessutom svar 
från ytterligare några intressanta gäster. 
Visst fortsätter vi vår kampanj för att 
värva nya medlemmar? Tack för din 
insats!

För Seniors styrelse
BERIT ÅQVIST
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Seniorföreningen

Kyrka för hela livet
I församlingsmötena under hösten 
har vi diskuterat församlingens 
identitet och verksamhet. 

Ett par temata har återkommit i samtal-
en – ”kyrka för hela livet”, ”diakonalt  
ansvar”, ”öppen kyrka i Vasastan”.  
Under det gångna året är detta frågor som  
också har diskuterats i styrelsen vid 
flera tillfällen.

Men det är svårt att komma till  
handling. Trots att många människor 
varje vecka kommer till Norrmalms-
kyrkan är det alltför få som aktivt är 
med och delar glädjen att driva och 
utveckla församlingen. Alla insat-
ser tas emot med öppen famn. Det kan  
handla om praktiska saker som guds-
tjänster, kyrkkaffe, fastighetsskötsel och 
städning, ledare i barnens gudstjänst,  
värdar och värdinnor i musikskolan 
men också om församlingens ekonomi 
eller fastighetsförvaltning.

SAMTAL LÖRDAGEN 19 JANUARI
Vårens första församlingsmöte kommer 
äga rum lördagen den 19 januari. Då 
kommer vi att fortsätta samtalen om 
församlingens identitet och verksam-
het. Alla, både medlemmar och de som 
inte är medlemmar i församlingen är 
välkomna.

Ett ämne kommer att vara försam-
lingens diakonala och sociala ansvar. 
Det finns redan många idéer om önskad 
verksamhet. Men hur skall vi gå till 
handling. Det gör sig inte självt. Och 
hur påverkas församlingens identitet av 
sådan verksamhet?

En satsning på diakonal verksamhet 
kräver ekonomiska resurser. Men minst 
lika viktigt är människor som kan bidra 
med frivilliga arbetsinsatser. Ett annat 
ämne kommer därför att vara hur fler 
kan engageras i det praktiska arbetet att 
driva Norrmalmskyrkan.

OSCAR HULTÅKER
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Och ni besökte mig...
Har du någon timme över varje 
månad för en medmänniska? Är du 
intresserad av människor och ett nytt 
sammanhang? Kanske du har mycket 
tid över efter avslutad yrkesverk-
samhet eller du kan ha andra skäl till 
att du vill göra något meningsfullt? 

Vi planerar att starta en grupp i för-
samlingen där vi tänker oss att man 
gör hembesök till äldre eller sjukliga 
medlemmar, går promenader eller följer 
med på ärenden där ett sällskap kan  
behövas. Gruppen kan också  
behöva träffas som grupp någon gång 
i månaden men sedan går man enskilt 
eller i små grupper på hembesök. Alla 
åldrar (från ungdom och uppåt) är  
viktiga i detta sammanhang. 

Vi vill därför bjuda in till ett första 
samtal om detta onsdagen den 9 januari 
kl 12.30. Vi träffas över en sopplunch 
och samtalar vidare. Om du inte kan 
delta just på denna tid så hör av dig och 
anmäl ditt intresse ändå!

Anmälan senast 7 januari till  
Elisabet Ravelojaona: elisabet@ 
norrmalmskyrkan.se, 0704-22 41 98.

Har du frågor? Kontakta diakon 
Maria Schönning, maria@norrmalm-
skyrkan.se.

Region Stockholm
I våras beslutade kyrkokonferensen 
och riksstämman att kyrkosamfundet  
Gemensam Framtid och ungdomsför-
bundet equmenia ska ha sju regioner 
var, med samma geografiska indel-
ning och samma uppdrag. Equmenias 
regioner blir egna juridiska personer 
medan Gemensam Framtids regioner 
blir en del av den nationella kyrkans 
juridiska person. 

Nu är det dags att sjösätta Region 
Stockholm! Det sker i Norrmalms- 
kyrkan den 9 februari med start kl 13. 
Stockholmsregionen kommer att ut-
göras av GF-församlingarna och  
equmenia-föreningarna i Stockholms 
och Gotlands län samt Uppsala,  

Knivsta och Håbo kommuner.
Till bildarmötet är alla medlem-

mar i församling och ungdomsförening 
välkomna. Om vi vill att Norrmalms-
kyrkan ska få en tydlig röst i den nya 
regionen är det därför bra om så många 
som möjligt har möjlighet att vara med. 
Vid den formella delen av equmenias 
bildarmöte har Norrmalmskyrkans  
Ungdom ett mandat – i övrigt finns  
ingen begränsning av deltagarantalet.

Läs mer om programmet på  
www.gemensamframtid.se/regioner/
bildarmoten/
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2/12 första söndagen i advent
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Ett nådens år • Elisabet Ravelojaona,  
Adventskör och Körsbärskör, bibelut- 
delning. Barnens gudstjänst: Arne Josefsson. 

9/12 andra söndagen i advent
16.00 ADVENTSKONSERT MED LUCIATÅG
Himmelriket är nära • Elisabet Ravelojaona.

11/12 12.30 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA
Sånger om ljuset – Lucia med tärnor besöker 
oss • Elever från musikinstitutet vid Betel 
Folkhögskola sjunger. Adventsandakt med 
Stefan Albinsson.

12/12 MUSIKAVSLUTNINGAR
16.00 Avslutning barnmusikgrupperna     
17.00 Avslutning blåbärskören
19.00 Avslutning gitarreleverna

15/12 16.00 DRIVVEDS JULKONSERT
Fika serveras innan konserten.

16/12 tredje söndagen i advent
11.00 GUDSTJÄNST
Bana väg för Herren • Stefan Albinsson, 
körensemble. Barnens gudstjänst: Gunnel 
Näsfors.

18/12 19.00 MEDELTID I JULETID
Julkonsert med A Capella Holmiensis. Fri 
entré.

20/12 18.00 TOMTEROCK
Konsert med band från Musikskolan.

23/12 fjärde söndagen i advent
11.00 GUDSTJÄNST
Herrens moder • Arne Josefsson, Stefan 
Albinsson, Lotta Holmberg Larson.

24/12 julafton
11.00 SAMLING KRING KRUBBAN
Arne Josefsson, Marie Rindborg, julkören.

30/12 söndagen efter jul
11.00 GUDSTJÄNST
Guds barn • Stefan Albinsson, Sara Gustafsson.

3-4/1 FILMMARATON FÖR UNGDOMAR

6/1 trettondedag jul
15.00 TRETTONDEDAGSFEST
Julspel, gröt och dans kring granen.
Elisabet Ravelojaona, Stefan Albinsson,  
Lotta Holmberg Larson.

13/1 1 efter trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Jesu dop • Arne Josefsson, Hannah och  
Jonathan Wettermark, flöjt och trombon.

19/1 11.00 FÖRSAMLINGSDAG MED 
BRUNCH

NORRMALMSKYRKAN DEC–JAN 2012

December–
januari

i Norrmalmskyrkan
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20/1 2 efter trettondedagen
11.00 GUDSTJÄNST
Livets källa • Martin Luther Kingdagen  
uppmärksammas. Elisabet Ravelojaona; Kjell  
Haglund, sång. Insamling till Gemensam  
Framtids internationella arbete.

16.00 GUDSTJÄNST PÅ SPANSKA
Nicky och Jhanna Vingren.

21/1 19.00 UTDELNING AV ICKEVÅLDS-
PRISET I MARTIN LUTHER KINGS ANDA

22/1 12.30 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA

24/1 18.00 KYRKGRUPPSTRÄFF

25/1 19.00 KONSERT MED KVARTETT 
FRÅN STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM
Elina Hardell, Sandra Larsson m.fl.

27/1 septuagesima
16.00 GUDSTJÄNST
Nåd och tjänst • Stefan Albinsson, Jakob och 
Markus Målsäter, sång. 
Norrmalms Ungdomskör.

NORRMALMSKYRKAN DEC–JAN 2012

Årsmöten:
5 FEBRUARI KL 12.00
Seniorföreningens årsmöte

13 MARS KL 17.30
Norrmalmskyrkan Ungdoms 
årsmöte. Kvällsmat från kl 17.00.

23 MARS KL 14.00
Församlingens årsmöte

Terminsstart i Musikskolan
Instrumentalundervisning: vecka 3.
Din lärare informerar om exakt tid.

Barnmusik och körer: vecka 4

Gemenskapshelg 
på Gålögården

27-28 APRIL 2013
En helg fylld av gemenskap, 

samtal, lek, gudstjänst, möten, 
andakt och mycket mer. 

Mer information kommer!

BOKA IN I KALENDERN!
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Ickevåldspriset i  
Martin Luther Kings 
anda
Martin Luther King-dagen infaller den 
tredje månaden i januari. Sedan 2003 
arrangeras dagen av Svenska Baptist-
samfundet (nu Gemensam Framtid) 
tillsammans med Kristna Fredsrörelsen. 
I USA är det en nationell helgdag sedan 
24 år. 

I Norrmalmskyrkan den 21 januari 
utdelas ickevåldspriset i Martin Luther 
Kings anda. Förra året gick priset till 
Mehdi Gharbi vars nyhetsbrev gäckade 
Tunisiens diktator ben Ali i ett decen-
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Tack för ännu en fin 
julmarknad!
Årets marknad den 24 november blev 
ännu en glad och varm tillställning i  
gemenskapens tecken.

Varmt tack till alla er som bidrog 
under dagen genom att arbeta i jul-

nium och spred ocensurerad informa-
tion till oppositionen. My Wentzel fick 
prisets hedersomnämnande för att ha 
hjälpt till att 65 familjer i Kenya har 
rent vatten. 

Vem som blir 2013 års pristagare 
meddelas inom kort.  

marknadens olika avdelningar, genom 
att lyssna, spela och sjunga vid  
konserterna, och genom att köpa allt 
från blommor och bullar till lotter och 
loppisfynd.

Ett stort tack till alla er som bidrog 
med fina lotterivinster, gott bröd,  
vackert hantverk, och eftertraktade  
loppis- och auktionsföremål. Ett  
speciellt tack till Lisbeth Franzon och 
Ann-Marie Stenman som hållit i trådarna 
för årets julmarknad.

Tack vare allas fina insatser kunde 
ca 120.000 kr samlas in, varav hälften 
går till församlingens barn- och ung-
domsarbete och hälften till alfabetiserings-
arbete i Kongo Kinshasa. Tusen tack!

STYRELSEN
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Intresserad av  
ljudteknik?
Planer finns på att arrangera en kort 
kurs i ljudteknik. Är du sugen på att lära 
dig hur man sköter ljudet under t ex en  
gudstjänst eller konsert? Ta chansen 
och var med! Kontakta vaktmästare 
Björn Landström om du är intresserad.

Fler samtalskvällar 
om kristen tro
Några vardagskvällar under hösten 
har ungefär 15 personer träffats för 
att samtala om olika teman i kristen 
tro.

Varje samling har startat 
med en god måltid som 
intagits under kontempla-
tiv musik. Sven Erik Andersson och 
Jhanna Vingren har varit våra mycket 
uppskattade kockar.

Med te- eller kaffekoppen i handen 
har vi sedan bytt rum för ett kortare 
föredrag om kvällens ämne. Det har 
sedan funderats kring många frågor, 
en del riktigt svåra, i stor eller mindre 
grupp. Vi har slutat kl 20, efter en kort 
avslutande andakt.

Det är inte helt bestämt hur, men 
troligt är att vi fortsätter dessa samtals-
kvällar om kristen tro under våren, 
kanske med start i februari. Då är ännu 
fler välkomna att ansluta. Vill du höra 
mer hur kvällarna varit så fråga gärna 
Arne Josefsson, Helen Florberger eller 
någon annan som deltagit. Välkommen 
att höra av dig om du är intresserad av 
att vara med i vår!

ARNE JOSEFSSON

Församlingsdag  
19 januari
Välkommen till församlingsdagen den 
19 januari! Kl 11.00 äter vi brunch till-
sammans, och dagen ägnas i övrigt åt 
både gemenskap och möte.

Kyrkans nya 
webbplats
Den 1 nov lanserades vår nya webbplats. 
Om du inte redan hunnit besöka den, gå 
gärna in och surfa runt! 

www.norrmalmskyrkan.se
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Här finns förslag på läsningar ur Bibeln. 
Texterna är valda utifrån kyrkoårets te-
man. På Norrmalmskyrkans Facebook-
sida finns varje dag en länk till dagens 
bibeltext. Gilla!

30 NOV–7 DEC Ett nådens år
lö Ps 24 • första söndagen i advent Matt 
21:1-9 • må Joh 18:36-37 • ti Jes 61:1-3 • 
on Jes 40:27-31• to Jes 41:14-20 •  
fr Jes 48:17-19

8–14 DECEMBER Guds rike är nära
lö Ps 85:9-14 • andra söndagen i advent 
Matt 13:31-34 • må Hes 17:22-24 •  
ti Dan 2:29-45 • on Jes 11:1-10 •  
to Lucia Matt 5:14-16 • fr Jes 43:19-21

15–21 DECEMBER Bana väg för Herren 
lö Ps 146:3-9 • tredje söndagen i advent 
Matt 11:12-19 • må Mal 2:17-3:4 •  
ti Apg 13:21-25 • on Jer 1:4-10 •  
to Jes 2:2-5 • fr 1 Pet 1:3-12

22–23 DECEMBER Herrens moder
fr Ps 145:8-13 • fjärde söndagen i advent 
Luk 1:30-35

24–28 DECEMBER Jesu födelse
julafton Luk 2:1-20 • juldagen Joh 1:1-14 • 
annandag jul eller den helige Stefanos dag: 
martyrerna Luk 12:49-53 • to 1 Joh 1:1-4 • 
fr värnlösa barns dag Matt 2:13-23

29–30 DECEMBER Guds barn
lö Ps 71:2-6 • söndagen efter jul Mark 
10:13-16

31 DEC–4 JAN I Jesu namn
nyårsafton Ps 121 • nyårsdagen Luk 13:6-9 
• on Apg 3:1-16 • to Apg 4:13-22 •  
fr 2 Tim 2:19

5–11 JANUARI Guds härlighet i Kristus
trettondedagsafton Ps 72:10-15 •  
trettondedag jul Matt 2:1-12 •  
må Matt 8:12 • ti Kol 1:15-23 • on Ef 3:3-6 
• to Kol 2:1-3 • fr Upp 15:3-4

12–18 JANUARI Jesu dop
lö Ps 89:20-29 • första söndagen efter tret-
tondedagen Luk 3:15-17, 21-22 •  
må Apg 10:36-38 • ti Jes 11:1-10 •  
on 1 Krön 17:11-14 • to Heb 5:1-10 •  
fr 2 Kor 1:19-20

19–25 JANUARI Livets källa
lö Ps 19:2-7 • andra söndagen efter tret-
tondedagen Joh 4:5-26 • må Martin Luther 
King Matt 5:43-45 • ti Jes 12:1-6 •  
on Upp 21:5-6 • to 1 Mos 21:14-19 •  
fr Dom 15:18-19 • lö 5 Mos 8:7-18

26 JAN – 1 FEB Nåd och tjänst
lö Ps 25:4-11 • septuagesima Luk 17:7-10 • 
må 5 Mos 7:7-13 • ti 1 Joh 3:16-18 •  
on 2 Kor 9:6-15 • to Rom 15:14-16 •  
fr 1 Kor 12:4-7

NORRMALMSKYRKAN DEC–JAN 2012

ORDET
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Församlingsfamiljen
NY ADRESS
Ann-Marie & Ragnar Annerskog
Bogsätrav. 27, 127 38 Skärholmen
Tel 070-412 07 74

Eva-Britt Blomé
Lars Forssells gata 31, 112 15 Stockholm
Tel 08-7330401, mobil 073-079 00 44

Helena Rindborg c/o Family Purlae
199/43 ChiangMai Doisaket Road
T. Sannmeng
A. Sansai
S0210 Siriporn 9
Chiang Mai – Thailand

FÖDELSEDAGAR
12 dec Maria Åqvist Almlöv 40 år
18 dec Margit Hammenfors 94 år
26 dec Ann-Marie Annerskog 96 år
1 jan Margit Hamberg 94 år
1 jan Göran Sallrot 70 år
9 jan Ulf Häger 60 år
21 jan Maj Sabel 94 år
1 feb Inger Oddestad 93 år
3 feb Max Palmqvist 50 år

UTFLYTTADE
Gaidon & Åse Johansson
till Täby församling (Svenska kyrkan)

HEMGÅNGNA
Birgit Magnusson 19/7 1921–15/11 2012

NORRMALMS BAPTISTFÖRSAMLING
Norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm

Ring oss:
Tel 08-54 54 71 30, tisd–fred kl 10-12.
Entré 54 54 71 31
Ungdomsvåningen 54 54 71 39
Köket 54 54 71 37
Fax 31 41 25

E-posta oss: 
expeditionen@norrmalmskyrkan.se
eller förnamn@norrmalmskyrkan.se

Besök oss på nätet:
www.norrmalmskyrkan.se

Pastorer:
Elisabet Ravelojaona

54 54 71 40, 0704-22 41 98
Stefan Albinsson   54 54 71 41

Diakon:
Maria Schönning

Studentpastor:
Helen Florberger

54 54 71 38, 0708-94 88 28
Församlingsmusiker:
Lotta Holmberg Larson  54 54 71 34
Marie Rindborg   54 54 71 36

Expedition:
Eva Olovsdotter Ahlm  54 54 71 33

Kommunikation:
Emma Salmonsson

Vaktmästare:
Björn Landström

54 54 71 32, 0739-123 565

Musikskolan:
musikskolan@norrmalmskyrkan.se
Jonatan Larson   54 54 71 35
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POSTTIDNING B

NORRMALMSKYRKAN
Norrtullsg. 37
113 27 Stockholm

BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan

Advent och jul
I  NORRMALMSKYRKAN

Första advent
2 december kl 11.00

Gudstjänst med nattvard: Ett nådens år
Elisabet Ravelojaona,  Adventskör,  

Körsbärskör, bibelutdelning. 
Barnens gudstjänst med Arne Josefsson.

Seniorföreningens julsamling
11 december kl 12.30

Luciatåg med elever från Betels musiklinje, 
adventsandakt med Stefan Albinsson.

Julafton
24 december kl 11.00

Samling kring krubban. Arne Josefsson, 
Marie Rindborg och Julkören.

Adventskonsert med luciatåg
9 december kl 16.00
(Obs. ingen ordinarie gudstjänst)
Smultronkören, Körsbärskören,  
Norrmalms Ungdomskör  och Vox Nova.

Tredje advent
16 december kl 11.00
Gudstjänst: Bana väg för Herren
Stefan Albinsson, körensemble.  
Barnens gudstjänst med Gunnel Näsfors.

Trettondedag jul
6 januari kl 15.00
Trettondagsfest med julspel, gröt och dans 
kring granen.

Se hela programmet på www.norrmalmskyrkan.se


