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Kärlekens väg
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Passion – vi an-
vänder samma ord 
för Jesus lidande, 
död och uppstån-
delse på korset som 
när vi talar om en 
häftig förälskelse, 
en lidelse som drab-
bar så att livet ställs på ända. Passion 
innehåller ytterligheter av både njut-
ning och lidande och antyder vad som 
drev Jesus. En passionerad kärlek! Kär-
lek, ett ord fyllt av känslor, förhoppnin-
gar och kanske misslyckanden. Närhet 
och avstånd. Längtan och åtrå. Kärlek 
som kan missbrukas – men som när den 
vårdas kan vara så oerhört vacker, stor- 
slagen och mäktig. Ingen kan vara 
oberörd inför kärleken. 

Den kristna tron beskriver kärle-
ken som ett aktivt val, ett sätt att leva. 
I Johannes första brev läser vi: Genom 
att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt 
känna kärleken. Också vi är skyldiga 
att ge vårt liv för bröderna. Om någon 
som har vad han behöver här i världen 
ser sin broder lida nöd men stänger 
sitt hjärta för honom, hur kan då Guds 
kärlek förbli i honom? Mina barn, låt 
oss inte älska med tomma ord utan med 
handling och sanning. Orden träffar 
mig djupt och inom mig ekar den deb-
att som pågår kring tiggarna i vår stad, 
gränspolisens agerande i tunnelbanan 
den senaste månaden och konsekven-
serna av den utsatthet som vissa drab-
bas av på nätet. Att älska med handling 
och sanning innebär att inte blunda för 
den sammansatta verkligheten omkring 

oss. Livet är varken enkelt eller rättvist. 
Vi människor har både mörka och ljusa 
stråk inom oss. Vi kan säga en sak och 
göra en annan. Ändå uppmanas vi att 
älska både vår nästa och oss själva. 
Vi uppmanas att ta in hela människan, 
både det goda och det frånstötande. 

De stora frågorna kring flykting-
politik och människors utsatthet kan 
kännas övermäktiga. Jag tror att vi 
behöver börja i det lilla och utföra kär-
lekshandlingar i vardagen. Det handlar 
om hur vi talar till och ser på varandra, 
om våra attityder. Att lyfta det som är 
bra och våga säga ifrån till det som 
är dåligt. Att inte tala illa om varan-
dra, utan tvärtom lyfta och stötta. Så 
enkelt och ändå så svårt ibland. Jesus 
uppmanade lärjungarna att visa varan-
dra kärlek. Den handlar både om att få 
ta emot och att ge. Om glödande pas-
sion och vardagligt tålamod. Att följa 
kärlekens väg kan ibland innebära li-
dande, med också en stor glädje. Kärlek  
smittar… ♥

ElisabEt RavElojaona

Öppna mig för din kärlek. Världen be-
höver mig. Världen behöver din kärlek 
strömmande genom mig. Forma mig för 
ditt rike. Uppväck mig, ge mig liv. Tag 
mig nu in i din lydnad. Herre, förvandla 
mig. Nu till din tjänst o Herre, ger jag 
min kropp och själ. Låt mig ur döden 
få uppstå. Kristus du livet är. Omslut 
mig med din kärlek. Världen behöver 
mig. Världen behöver din kärlek ström-
mande genom mig. 

(Psalmer & sånger 96, text a. H. lindgren)
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Älska med handling och sanning



3

språkcaféet stärker 
självförtroenden
När säger man var respektive vart? 
Och vad betyder egentligen ”lite-
grann”? På språkcaféet går man 
idag igenom frågeord. 

Läraren Bibbi Sturewall-Davidsson 
förklarar tydligt när man använder vad, 
var, hur och varför, medan Elisabet 
Ravelojaona skriver på whiteboarden. 
Eleverna lyssnar koncentrerat och an-
tecknar. Emellanåt dyker det upp frågor 
och funderingar som reds ut. Undervis-
ningen är strukturerad och genomtänkt, 
men tillåter ändå skratt och småprat 
– det verkar trevligt att gå i den här  
”klassen”.

Idag är det språkcaféets sjätte till-
fälle. Tanken är att göra en insats för 
människor som är nyanlända i Sve-
rige och i behov av svenskaundervis-
ning. Det är nämligen inte alla som 
har tillgång till SFI-undervisning, och 
vissa som går på SFI kommer gärna 
hit efteråt för samtalens skull. Sedan 
språkcaféet startade i vintras har över 
30 personer deltagit, så det är tydligt 
att behovet finns. Det tycker gruppens 
lärare Bibbi Sturewall-Davidsson. Hon 
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har en bakgrund som SFI-lärare och upp-
lever att språkcaféet är berikande. 
– Nivån är väldigt skiftande, det är en 
utmaning. Deltagare kommer och går, 
så man vet inte från gång till gång  
vilken nivå som är lämplig.
– Idag är det bara spansktalande delta-
gare här, men framöver kanske det kan 
tillkomma människor med andra mo-
dersmål. Jag tycker det vore roligt om 
detta smittade av sig på församlingen 
– att olika kulturer och språk möttes i 
samma församlingsgemenskap. Det är 
synd om de olika grupperna separeras 
för mycket.

Efter 1,5 timmes svenskalektion 
serveras det fika, och därefter de-
las gruppen för att ägna sig åt olika 
”språkaktiviteter”. Några övar på att 
presentera sig själva och sina kompe-
tenser, t ex inför ett möte på Arbets-
förmedlingen. Andra läser dagstidning-
ar och pratar om nyheterna. I köket 
lagar Johanna Vingren lunch tillsam-
mans med ett par deltagare, samtidigt 
som man övar att tala svenska. Ännu 
ett gäng fortsätter att öva frågeorden, 
genom att bygga meningar och reda ut 
grammatiken.

Språkcaféet avslutas med gemen-
sam lunch. Nu ansluter fler människor, 
bl. a. Norrmalmskyrkans anställda. Här 
möts människor i olika åldrar med olika 

svenskalektion under språkcaféet

anders lindmark, johanna vingren, nicky 
vingren, bibbi sturewall-Davidsson, lisbeth 
Franzon och Elisabet Ravelojaona är engag-
erade i språkcaféet.
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Påsk i tre akter
SkärtorSdag
På skärtorsdagskvällen möts vi i entrén 
kl 18.00. Tillsammans gör både stora 
och små en vandring i lärjungarnas spår. 
Till hjälp har vi Bibelns texter, gemen-
samma sånger - och vår fantasi. 

Vi möter lärjungarna då de förbered-
er påskmåltiden, och vi får äta kvällsmat 
vid de dukade festborden och fira natt-
vard tillsammans. 

Dramat fortsätter när lärjungarna 
utmanas av Jesus ord om att en av dem 
ska förråda honom. Vi följs åt till Getse-
mane trädgård där Jesus ber lärjungarna 
att vaka med honom, men de somnar. 
Man väcks av vapenskrammel - och 
vandringen slutar vid vakternas eld utan-
för översteprästens hus. När tuppen gal 
på morgonen har Petrus hunnit förneka 
Jesus tre gånger.

långfredag
Vi möts i kyrksalen kl 11.00. Det stora, 
grova påskkorset är rest, och på natt-
vardsbordet ligger en svart duk. Natt-
vardskärlen är omkullvräkta. I gud-
stjänstens inledning bärs fem mörkröda 

rosor in; de symbol-
iserar Jesus sår. Detta 
är en dovare guds-
tjänst än vi är vana 
vid, där vi får följa 
Jesus sista timmar. 
En stund som låter 
oss snudda vid det 
mörker som finns 
inom och omkring oss.

påSkdagen
På påskdagen kl 11.00 inleds guds- 
tjänsten av ropen “Kristus är upp-
stånden”. Vi bär in årets nya påskljus, 
påskliljor samt nattvardens bröd och 
vin. Gudstjänsten präglas av tacksam-
het, glädje och hopp. Vi firar Jesus upp-
ståndelse; livet är starkare än döden!

Påskkören sjunger och nattvarden 
utformas som en påskvandring, där 
det ges möjlighet till dopförnyelse och 
bön. Alla som vill får en påsklilja med 
hälsningen “Glad påsk! Kristus är upp-
stånden!”.

ElisabEt RavElojaona 
Emma salmonsson

bakgrunder. Kanske talar man inget ge-
mensamt språk – men gester och vilja 
räcker långt när man vill knyta kontakt.

Johanna Vingren är en av språk-
caféets nyckelpersoner. Själv ser hon 
detta som ett ”språktorg” där deltagare 
kan komma och gå. Johanna vet själv 
hur det kan kännas att vara nyanländ 
till Sverige, och stå inför utmaningen 
att lära sig språket.
– Kyrkans svenskaundervisning är jätte-
viktig. Språket är det första hindret 
man måste över när man är nyanländ 

i Sverige. Men språkcaféet får också 
deltagarna att känna sig trygga och 
sedda; att bli stärkta inombords. Det är 
lätt att känna sig nere när man hamnar 
i samhällets utkant p g a att man inte 
kan språket. När man inte får använda 
sin egen kapacitet. Men jag vet också 
hur upplyftande det känns när man lär 
sig språket – man känner sig kapabel 
igen. Och där spelar språkcaféet, och  
Norrmalmskyrkan, en viktig roll!

Emma salmonsson
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Gammalt blir nytt
Om du besökt försam-
lingssalen de senaste 
veckorna så har du 
kanske upptäckt att 
den utrustats med nya 
stolar. Numera står 
där vackra stolar från 
Sveriges äldsta möbel-
fabrik, Gemla i Små-
land. Den här stolsmodellen är en riktig 
kvalitetsmöbel som vi hoppas ska hålla 
i många år framöver. Men visste du att 
våra nya stolar är begagnade? Faktum 
är att vi gjorde ett riktigt second hand-
fynd när vi hittade dem. Så vi har inte 
bara fått nya, fina stolar; vi har samti-
digt gjort en god gärning för vår miljö 
genom att återbruka möbler istället för 
att köpa nya.

Men vi vill gärna återbruka mer, 
och du kan vara en del i det. Vi efter-
lyser nu 50- och 60-talsmöbler, för att 
skapa ”vardagsrum” på ett par platser 
i kyrkan. Har du fåtöljer, soffor, bord, 
lampor etc. från ungefär den tid då kyr-
kan byggdes (1964)? Står möblerna och 
samlar damm och längtar efter att få an-
vändas? Hör av dig till Emma (e-post 
emma@norrmalmskyrkan.se, eller ring 
expeditionen).

Emma salmonsson

En epok går i graven
Efter drygt 20 år är det nu dags att 
packa ihop Norrmalmskyrkans Rätt-
visebod. Under åren har varor sålts från 
stora delar av vår värld och vinsten för 
försäljningen har oavkortat gått till in-
ternationella projekt. Rättviseboden 
har även fungerat som påverkanstorg. 
Då det fortfarande var svårt att hitta 
rättvisemärkta varor i vanliga butiker, 
pågick försäljning av varor hämtade 
från små företag, som på detta sätt 
kunde nå ut med sina varor, utan allt-
för många mellanhänder. Varor odlade 
och förädlade på plats. Arbetsgrup-
pen har även varit pådrivande i att in-
föra rättvisemärkta produkter vid våra 

egna serveringar i Norrmalmskyrkan. 
I samband med försäljningar på Norr-
tullsgatan varje vår och höst, liksom 
på annan ort vid samfundskonferenser 
och Sjöviks kristendomsskola, har Rätt-
viseboden även bidragit till en god 
marknadsföring för Norrmalmskyrkan.

Ett stort och varmt TACK till er 
som under åren arbetat med vår Rätt-
visebod, för ert stora engagemang! Nu 
blir vår gemensamma uppgift att se hur 
vi kan föra vidare dessa frågor på andra 
sätt i vår gemenskap.

ElisabEt RavElojaona

De nya stolarna.

Har du bortglömda 60-talsmöbler på vinden?
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28/3 skärtorsdag
18.00 PåskvanDRinG FöR unG & 
Gammal med kvällsmat och enkelt natt-
vardsfirande. Stefan Albinsson, Elisabet 
Ravelojaona.

29/3 långfredag
11.00 GuDstjÄnst
Korset • stefan albinsson, körensemble, 
Maria Uddunge/flöjt.

31/3 påskdagen
11.00 GuDstjÄnst mED nattvaRD
Kristus är uppstånden • Elisabet Ravelojaona, 
stefan albinsson. körsång.

2/4 12.30 tRÄFF FöR DaGlEDiGa
Möten med människor från olika delar av 
världen • Maria Schönning berättar och 
visar bilder. sång: sven Erik andersson.

7/4 2 i påsktiden
16.00 GuDstjÄnst mED nattvaRD
Påskens vittnen • Arne Josefsson, Serny 
Carpvik. barnens gudstjänst.

10/4 20.00 kvÄllsPRat På RitoRno 
På tal om Gud – vad heter hen egentligen? • 
stefan albinsson, jenny Dobers. magnus 
Helmner spelar musik. obs. odeng. 80.

14/4 3 i påsktiden
11.00 GuDstjÄnst
Den gode herden • Arne Josefsson, Drivved. 
barnens gudstjänst.

16/4 12.30 tRÄFF FöR DaGlEDiGa
USA och Europa och deras kriser • Vi lyssnar 
till anders mellbourn, tidigare chefredaktör 
för Dagens nyheter och chef vid utrikes-
politiska institutet. sång: Emma salmonsson.

21/4 4 i påsktiden
11.00 GuDstjÄnst
Vägen till livet • stefan albinsson, blåbärs-
kören, pianoelever. Konfirmandträff efter 
gudstjänsten.

16.30 konsERt
Ensemble-, fiol- och pianoelevernas samspels-
dag avslutas med gemensam konsert.

24/4 20.00 kvÄllsPRat På RitoRno
Fördomar – vår kompass i tillvaron? • stefan 
albinsson, jenny Dobers. magnus Helmner 
spelar musik. obs. odeng. 80.

26/4 19.00 vi!
lovsångskväll för ungdomar, i kyrkan vid  
brommaplan, Drottningholmsvägen 400.

27-28/4 GEmEnskaPsHElG  
På GålöGåRDEn
Gemenskap, samvaro och aktiviteter för stora 
och små. Församlingsmöte.

28/4 5 i påsktiden
11.00 GuDstjÄnst På GålöGåRDEn
(obs. ingen gudstjänst i norrmalmskyrkan)
vill du ha hjälp att ta dig ut till Gålö - hör av 
dig till expeditionen under veckan).

4/5 10-16 öPPEn kyRka 
i samband med mimer Flea market. servering, 
loppis och klädmarknad.
12.00 och 13.15:  vox nova och ungdom-
skören sjunger in våren.
15.00: konsert med södra latins cello- 
ensemble under ledning av örjan larson.
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obs. 

tiDEn!

April–
maj

i norrmalmskyrkan
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5/5 bönsöndagen
11.00 GuDstjÄnst mED nattvaRD
Bönen • Stefan Albinsson. Kören Reprisen, 
barnens gudstjänst. Församlingsmöte.  
insamling till GF “mission i sverige”.

9-12/5 GEmEnsam FRamtiDs 
kyRkokonFEREns i kaRlstaD

12/5 söndagen före pingst
11.00 GuDstjÄnst
Hjälparen kommer • Elisabet Ravelojaona. 
timothée Ravelojaona, musik. 

14/5 12.30  tRÄFF FöR DaGlEDiGa
Vårfestligt! • Hanna sköld tar oss med till regn-
skogen i Costa Rica. kören Reprisen, Elisabet 
Ravelojaona. vårlunch.

15/5 20.00 kvÄllsPRat På RitoRno
Vishet – är det riktigt klokt? • stefan albinsson, 
jenny Dobers. magnus Helmner spelar.  
obs. odeng. 80.

16/5 18.30 konsERt
med elever från musiklinjen vid betel folkhög-
skola.

19/5 pingstdagen
16.00 GuDstjÄnst
Den heliga Anden • arne josefsson. kyrkkaffe 
från kl 15.30. barnens gudstjänst.

21/5 18.00 avslutninGskonsERt 
blåbärskör, smultronkör och instrumentalister.

23/5 18.30 avslutninGskonsERt 
körsbärskör och instrumentalister.

26/5 missionsdagen/heliga trefaldighets dag
11.00 GuDstjÄnst

Gud – Fader, Son och Ande • stefan albinsson.
Presentation av årets elever vid kristen-
domsskolan sjövik. vårinsamling. barnens 
gudstjänst. Föräldramöte för konfagruppen.

27/5 18.00 stRåkavslutninG

29/5 19.00 GitaRR- & PianoaFton

31/5 19.00 vi! 
lovsångskväll för ungdomar, i kyrkan vid  
brommaplan, Drottningholmsvägen 400.
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Gemenskapshelg 
på Gålögården

27-28 april 2013
tid att umgås, leka, samtala, be 
och bara vara - för alla åldrar!

lägergården ligger på Gålö i stockholms 
södra skärgård, 35 km från city. möjlighet 
finns till både inne- och uteaktiviteter. Ett 
viktigt samtalsämne blir hur vi ska fortsätta 
utveckla församlingens sociala engagemang. 
Programmet anpassas efter gruppens  
sammansättning.

Hämta din broschyr i foajén eller på 
kyrkans hemsida, och anmäl dig senast den 
12 april.

HÄnG mED!

obs. 

tiDEn!
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Våren kommer. Visst vågar vi tro det, 
även om vintern tycks ha svårt att ge 
vika. Vi ser fram emot både Vårfestligt 
den 14 maj och Vårutflykten till Ro-
slagen den 29 maj (båda samlingarna 
kräver föranmälan). Hanna Sköld och 
Reprisen svarar för programmet vid 
Vårfestligt. Då serveras också lunch á 
60 kr. Anmälan till den samlingen ön-
skar vi före 10 maj.

Före dess, den 2 april, får vi lyssna 
till vår diakon Maria Schönning som 
berättar om och visar bilder från möten 
med människor från hela världen. Den 
16 april kommer Anders Mellbourn och 
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muSiklägret “Spela Sjung”
Årets Spela sjung-läger äger rum den 
16-19 juni på Åkerögården utanför 
Norrtälje. Tillsammans med några 
föräldrar tar vi oss ut och hjälps åt med 
tältuppsättning på söndag morgon. Vi 
åker hem med abonnerad buss på ons-
dag kväll. 

Deltagare från 8 år och uppåt är 
välkomna med på vårt efterfrågade 
musikläger; ett läger som utöver sång 
och musik innehåller tältliv, lägerbål, 
bad och mycket annat som hör som-
maren till. Anmälningsbroschyren 
kommer i slutet av april.

maRiE RinDboRG

delar med sig av kunskaper och erfar-
enheter på temat Europa och USA och 
deras kriser.

Under 2012 samlade vi in närmare 
30.000 kr till olika projekt, merparten 
till elevhem i norra Thailand. Även i år 
är elevhemmet det främsta föremålet 
för våra insamlingar. 

Bjud gärna in vänner och bekanta 
till Senior. Medlemskap i RPG ger ra-
batter på bl. a. SJ och Taxi Kurir. Mån-
ga medlemmar innebär dessutom större 
möjligheter för riksorganisationen att 
tillsammans med andra pensionärs-
organisationer påverka politikerna i 
frågor som rör vår åldersgrupp. Väl 
mött i Senior!

bERit åqvist 

muSikSkolanS  
terminSavSlutningar
Söndag 21 april kl 16.30 
Konsert som avslutar ensemble-, fiol- 
och pianoelevernas samspelsdag (som 
börjar kl 13.15). 
Tisdag 21 maj kl 18.00 
Blåbärs- & Smultronkörer och  
instrumentalelever.
Torsdag 23 maj kl 18.30
Körsbärskören och instrumentalelever.
Måndag 27 maj kl 18.00
Fiol- och pianoelever.
Onsdag 29 maj kl 19.00
Gitarr- och pianoelever.

Småbär, barnmusik och yngre dans-
gruppen avslutar sin termin på ordinarie 
samlingstider under vecka 20. Nybör-
jargrupper i piano och ensemble avslu-
tar även de kring lektionstid. Du som är 
berörd får mer info från din lärare.

seniorföreningen

all studieverksamhet  
arrangeras i samarbete med bilda.
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Församlingens årsmöte
Församlingens årsmöte hölls den 23 
mars. Mycket tid ägnades åt försam-
lingens långsiktiga ekonomi där vi bl.a. 
diskuterade olika intäktsmöjligheter. 
Församlingens ekonomi kommer att 
fortsätta att vara en viktig fråga för styr-
elsen även under det kommande året. 
Samtidigt konstaterade vi återigen att 
ingen verksamhet skulle vara möjlig 
utan det stora engagemanget i form 
av t.ex. tid och kompetens från alla  
människor som finns i Norrmalms-
kyrkan. En ny styrelse valdes och andra 
förtroendeposter tillsattes.

Söndagen 24 mars firade vi 
högtidsgudstjänst där Vox Nova sjöng 
och många andra personer medverkade. 
Vi firade också barnens gudstjänst. Den 
spanska församlingen hade ordnat 
kyrkkaffe med hembakade piroger.

osCaR HultåkER

tack!
Nu är det dags för 
mig att säga farväl 
efter sju månader 
som besöksdia-
kon.  Det blev en 
kort tid men jag 
är så tacksam för 
den.  Jag har lärt mig mycket och blev 
väl mottagen i församlingen bland alla 
medarbetare.

Inte minst är jag glad över alla möten 
med äldre församlingsmedlemmar. Jag 
har verkligen uppskattat alla hembesök 
med goda, givande samtal och böne-
stunder.  Tack för generöst mottagande 
i hemmen vid besöken. Flera räknar jag 

nu:s årsmöte
På Norrmalmskyrkans Ungdoms 
årsmöte den 13 mars valdes en ny 
styrelse för verksamhetsåret 2013: 
Arvid Svensson (ordförande), Serny  
Carpvik, Elina Hardell, Maria Hellman, 
Elin Mörk, Johan Rindborg och Anita  
Victorén. Vi önskar den nya styrelsen 
lycka till och riktar ett stort och inner-
ligt tack till avgående ordföranden 
Filippa Drakander för ett mycket fint 
arbete i Norrmalmskyrkans Ungdom.

Årsmötet beslutade även om ändring-
ar av föreningens stadgar. Stadge- 
ändring kräver dock beslut i två möten 
med minst en månads mellanrum. 
Därför kallas NU:s medlemmar till 
föreningsmöte onsdagen den 17 april  
kl. 18.45 i Norrmalmskyrkan.

stEFan albinsson

nu som mina nära vänner som jag inte 
vill tappa kontakten med.

Att få delta i seniorsamlingarna har 
varit en stor glädje och bonus, dels att 
få möta många äldre där och dels att ta 
del av det rika program som erbjuds. 

Varmt tack till er alla och Guds väl-
signelse i framtiden!

maRia sCHönninG

Vi tackar dig Maria för din tid hos oss 
och önskar dig Guds välsignelse över 
din fortsatta tjänst! Under april och 
maj kommer Sven Erik Andersson att 
gå in i besökstjänsten. Till hösten får vi 
välkomna Gunnel Näsfors som vår nya 
besöksdiakon.

ElisabEt RavElojaona
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Här finns förslag på läsningar ur 
Bibeln. Texterna är valda utifrån 
kyrkoårets teman. På Norrmalms- 
kyrkans Facebook-sida finns varje dag 
en länk till dagens bibeltext. Gilla!

1–5 april Möte med den uppståndne
annandag påsk Luk 24:36–49 • ti Upp 
1:9–18 • on 1 Pet 1:3–5 • to Kol 3:1–4 •  
fr Rom 4:24b–5:2

6–12 april Påskens vittnen
lö Ps 145:1–7 • andra söndagen i påsktiden 
Joh 21:15–19 • må 1 Pet 5:1–7 • ti 1 Joh 
4:12–16 • on Apg 1:1–3 • to Apg 13:26–31
• fr Apg 26:9–18 

13–19 april Den gode herden
lö Ps 23 • tredje söndagen i påsktiden 
Joh 10:11–16 • må Mik 2:12–13 • ti 1 Pet 
2:22–25 • on Mik 7:14–15, 18–19 • to Upp 
7:13–17 • fr Jes 40:10–11

20–26 april Vägen till livet
lö Ps 147:1–7 • fjärde söndagen i påsktiden 
Joh 14:1–14 • må 5 Mos 1:29–31 • ti Ords 
15:19, 24, 33 • on Apg 24:14–16 • to Heb 
6:13–20 • fr Rom 5:18–21 

27 april–3 maj Att växa i tro
lö Ps 98:1–8 • femte söndagen i påsktiden 
Joh 15:10–17 • må Ef 4:14–16 • ti 2 Pet 
1:5–8 • on Jak 3:11–18 • to Fil 1:8–11  
• fr Kol 1:3–10                    
     

4–7 maj Bönen
lö Ps 13 • bönsöndagen Luk 11:1–13 •  
må 1 Tim 2:1–4 • ti Apg 4:24–31

8–10 maj Herre över allting
on Ps 110 • Kristi himmelsfärds dag Luk 
24:49–53 • fr Ef 1:17–23

11–17 maj Hjälparen kommer
lö Ps 33:18–22 • söndagen före pingst Joh 
16:23–33 • må Jes 31:5 • ti Jes 41:13–14 •
on Jes 45:20–22 • to Jes 49:7–8 • fr Jes 
51:4–5 

18–24 maj Den heliga Anden
lö Ps 104:27–31 • pingstdagen Joh 
14:15–21 • annandag pingst Joh 3:31–36 
• ti Rom 5:1–5 • on Rom 15:17–19 • to 1 
Kor 2:9–12 • fr Ef 1:12–14               

25–31 maj Gud – Fader, Son och Ande
lö Ps 113:1–6 • heliga trefaldighets dag 
Matt 28:16–20 • må 1 Pet 1:1–5 • ti Rom 
15:17–19 • on 1 Kor 12:4–6 • to 1 Joh 
2:23–25 • fr 2 Kor 13:11–13

norrmalmSkyrkan apr–maj 2013

ordet
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Församlingsfamiljen
ny adreSS
Helge lidén
storkalmar
Danderydsvägen 95, 182 66 Djursholm

Göran sallrot
industrigatan 12, 3 tr, 112 46 stockholm

utflyttade
inger Englund, till Pingstkyrkan i bredäng

födelSedagar
6 apr lisa Götestam 30 år
20 apr Elisabeth mård 60 år
23 apr maria bäcklund 40 år
24 apr Gunilla irving Hörfors 70 år
25 apr anna-britta lidén 91 år
10 maj karin Daréus 60 år
11 maj Dan arvefjord 60 år

hemgångna
margit Hamberg 1/1 1919 – 13/2 2013
Roger Rydell 10/9 1940 – 13/3 2013

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
arne josefsson  072-2099090

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

norrmalmSkyrkan apr–maj 2013

ansvarig utgivare: Herbert sundin | Redaktion: stefan albinsson, Emma salmonsson 
tryckt i norrmalmskyrkan, stockholm.

nästa nummer omfattar sommaren 2013, med manusstopp den 15 maj.



PosttiDninG b

norrmalmSkyrkan
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

bEGRÄnsaD EFtERsÄnDninG
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan

Psst! Har du vår- och sommarkläder du vill bli av med? Inför kläd-
marknaden tar vi gärna emot kläder för både vuxna och barn. 
Psst igen! Vill du vara med och arbeta med klädmarknaden eller något annat under 
dagen? Hör av dig till Elisabet på elisabet@norrmalmskyrkan.se

Behållningen från klädmarknaden går till Spela sjung-lägret. Övriga intäkter under dagen går till 
Norrmalmskyrkans verksamhet.


