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Vi gör det 
tillsammans!
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Tillsammans med 
Birgit Sturewall 
Davidsson repre-
senterade jag vår 
församling vid ett 
rådsmöte kring det 
internationella ar-
betet i Equmenia-
kyrkan, den 17-18 maj. 81 personer 
slöt upp till två intensiva dagar. Till-
sammans har vi nu många relationer 
med kyrkor världen över. Frågan är 
hur det ska samordnas och hur arbetet 
ska utvecklas vidare. Hur ska organisa-
tionen och vår gemensamma vision se 
ut? Med i samtalet fanns representan-
ter från några av våra systerkyrkor. Det 
gavs utrymme för livsberättelser och 
erfarenheter från olika sammanhang. I 
mindre grupper arbetade vi mer speci-
fikt med frågor som de olika nivåerna 
i organisationen, lokalt, regionalt och  
nationellt, missionärsrollen, kyrko-
samarbete mellan partners, konsoli- 
dering och nya arbetsområden, samt 
helhetssyn. När grupperna redovisade 
sina tankar var det slående hur många 
teman som återkom. Man uttryckte vär-
det av att varje enskild församling kan 
finnas i ett större sammanhang och få 
möjlig-het att odla internationella kon-
takter som innebär både ett givande och 
ett tagande. Kontakten utanför de egna  
ramarna ger nya perspektiv och möjlig-
het för oss att se på vårt eget samman-
hang med nya ögon, se nya möjligheter 
och vägar. Allt internationellt arbete 
handlar främst om att bygga relationer. 

Relationerna leder i sin tur till möjlighet 
att finna och fördjupa sin tro, liksom att 
mötas praktiskt kring frågor som rör 
vår miljö, hälsa och utbildning.

I inledningen av dagarna kom  
eleverna vid X-change för att berätta 
om sitt år med gemensamma kurser 
kring internationella frågor och teologi 
och 5 månaders praktik i ett annat land. 
Helena Rindborg från Norrmalms- 
kyrkan är en av årets elever. Hon har 
gjort sin praktik i norra Thailand.  
Helena och två karenska vänner med-
verkade i gudstjänsten den 19 maj och 
är själva exempel på hur mycket det 
betyder att lära känna varandra över de 
gränser vi lever i. Mötet med en annan 
kultur och ett annat sätt att leva i sin tro 
är både utmanande och inspirerande. 
Att dela varandras vardag säger mer än 
något annat. Där möts vi som de vi är. 
Att mötas och att dela livet med varan-
dra, både glädje och sorg, är den kristna 
trons kärna. Jesus sa: ”Som jag har  
älskat er skall också ni älska varandra. 
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar 
om ni visar varandra kärlek.” (Johannes 
evangelium 13, vers 34-35). Att leva 
så är en utmaning. Men om vi vågar 
leva så att vi berör varandra på djupet, 
blir livet mycket rikare. Något som  
Equmeniakyrkan tagit fasta på i sin  
vision om att vara: En kyrka för hela 
livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar dig, mig och världen.

ElisabEt RavElojaona

norrmalmskyrkan sommaren 2013

En kyrka som bygger relationer, 
en kyrka som berör
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Hallå där, Gunnel!
I höst får Norrmalmskyrkan en ny  
diakon: Gunnel Näsfors. Hon ordi-
nerades på kyrkokonferensen i våras.  
Stefan Albinsson var på plats och passade 
på att luncha med henne för att ställa 
några frågor.
Jag börjar med frågan som alla sport-
reportrar ställer: hur känns det?
– Det känns stort och ansvarsfullt att ha 
fått kyrkans förtroende att arbeta som 
diakon i vårt nya samfund. Samtidigt är 
det spännande att få gå in i tjänst i min 
egen församling. Diakontjänster växer 
ju inte på träd och jag är tacksam att jag 
har fått denna möjlighet.
Vem är Gunnel Näsfors?
– Jag är 59 år, kommer från Dalarna 
och har bott 10 år i Stockholm. Jag 
har två vuxna barn och tre barnbarn 
som alla bor utomlands. Sedan 2005 
arbetar jag på Sveriges kristna råd. Jag 
har varit ideellt  engagerad i försam- 
lingen på många olika sätt, bland annat 
i Internationella rådet och i tonårsverk-
samheten. Och så har jag varit ledare 
på Sjöviks kristendomsskola under åtta 
somrar.

norrmalmskyrkan sommaren 2013

Du har ju varit anställd i Norrmalms-
kyrkan tidigare – som församlings- 
pedagog åren 03-05. Vad tänker du är 
skillnaden i den tjänst du nu går in i?
– Det är en annan roll – som ”ämbets-
bärare”. Den gröna skjortan gör något 
med uppdraget. 
Berätta något om diakonutbildning-
en som du tycker har varit särskilt 
lärorikt?
– Det måste vara tyngdpunkten på 
själavård och samtalspedagogik;  
tonvikten på det diakonala tänkandet 
och det sociala arbetet i församlingen.
I Norrmalmskyrkan kommer du ju 
att arbeta som besöksdiakon. Vad ser 
du fram emot i den inriktningen på  
diakontjänsten? 
– Det ska bli roligt att få fördjupa rela-
tionerna med de äldre i församlingen, 
och inte minst med dem som inte har 
möjlighet att delta i gudstjänstlivet.
Till sist: Har du något motto?
– ”Det ordnar sig alltid – med Herrens 
hjälp.”

stEfan albinsson

foto: Herbert sundin

Gunnel ordineras som diakon.
foto: Magnus Hägg
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En helg på Gålö
I slutet av april ordnades en gemenskaps-
helg på Gålögården i södra skärgården. 
Både barn, ungdomar, vuxna och äldre 
följde med och umgicks under lördagen 
och söndagen. Helgen innehöll aktivi-
teter både inomhus och utomhus, bland 
annat samtal, pyssel, andakt, bön, sång 
och lek. Gemenskapshelgen avslutades 
med gudstjänstfirande och gemensam 
lunch. Fina dagar!

En fotopromenad i skogen gav resultat

Chodkladbollsbak och utomhuslek

Gläjdehopp!

Gålögården ligger vackert till, nära vattnet.

tre sommarträffar 
och en utflykt
Sommarträffar
Även i år bjuder vi in till samvaro och 
enkel lunchgemenskap tre tisdagar  
kl. 12.30. För planering av lunchen tar vi 
gärna emot anmälan på telefonsvararen 
på söndagen innan: 08-54 54 71 30.
18 juni: Stefan Albinsson
23 juli: “Småland”, Ing-Britt och 
Lars-Rune Holm. Anmälan direkt till 
Lars-Rune, tel 070-690 41 16 eller  
08-712 48 10.
20 augusti: Elisabet Ravelojaona och 
Serny Carpvik. 

sommarutflykt
15 augusti anordnar vi en utflykt till 

Tranvik naturreservat, söder om Norr-
tälje. Platsen ägs och förvaltas av Oscar 
Hirsch Stiftelse. Området är handikapp-
anpassat med en naturslinga för rull-
stolsbundna och möjlighet att ta sig ner 
till stranden. 

Vi hoppas på en härlig gemenskaps-
dag för alla åldrar, med kustnära natur-
upplevelser, lek och andakt. För den 
som vill finns möjlighet till bad. Vi 
kommer att samordna resan från kyrkan 
och ordnar gemensam lunch. Avfärd 
från kyrkan kl. 10.00.

För frågor och anmälan: Elisabet 
Ravelojaona, tel 070-422 41 98 eller 
elisabet@norrmalmskyrkan.se, senast 
söndag 11 augusti. Ange om du har bil 
och möjlighet att ta fler passagerare  
eller om du vill ha skjuts.

foto: isabelle och tianasoa Ravelojaona
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som barn i ditt hus
Ungdomskören gjorde 12-14 april 
en bejublad Värmlandsturné. Vi blev  
varmt och generöst mottagna av 
Fagerås missionsförsamling. Hela  
helgen bjöds vi, drygt 30 sångare, 
på god mat och omtanke. Emelie  
Anderson i ungdomskören skriver: 
”Vår körresa kan beskrivas med två ord: 
gemenskap och känsla! Trots att vi kom 
fram jättesent var det väldigt många i 
kyrkan och mötte oss. Under helgen var 
vi tillsammans och det kändes inte som 
vi och dom, utan bara VI!”

Kören jobbade intensivt hela lördagen 
för kvällens föreställning  “Som barn i 
ditt hus” - ett nyskrivet drama baserat 
på Oslo Gospel Choirs musikmässa  
Gloria. Bakom dramatisering och  
svensk översättning av sångtexter:  
Stefan Albinsson, undertecknad för 
bearbetning, Helena Rindborg och  
Josefin Åkerstedt för koreografi. 

Vi bjöd på en unik föreställning 
från oss i Norrmalmskyrkan!  Det posi-

tiva mottagandet i den fullsatta kyrkan 
överväldigade oss.  Några kommentarer 
efter föreställningen: ”Jag blev djupt 
berörd.”, ”Det här lever vi på länge.”, 
”Otroligt bra kör, bra sångröster – och 
ett djup.”, ”Jag blev helt hudlös – allt 
gick rakt in och jag blev helt knockad. 
Så starkt berörd var det länge sedan jag 
blev.”.

26 maj gör kören musikalen på 
hemmaplan i Norrmalmskyrkan och 
då kommer också ett filmteam finnas 
på plats för att dokumentera. Detta  
kommer sedan att finnas till försäljning 
på DVD. 

MaRiE RindboRG

Glad sommar hälsar 
Musikskolan
Våren är här! Det sjuder av liv och 
kreativitet inom Norrmalmskyrkans 
väggar. Anmälningarna till årets Spela 
sjung-läger på Åkerögården lämnas i 
dagarna in. 

Sommaren öppnar snart sin dörr men 
så småningom är det dags för höstupptakt 
och redan nu tar vi emot era anmälningar. 
Vi fortsätter erbjuda fiolundervisning i  
samarbete med Kulturama.  Anmälningar 
tas emot både hos oss och Kulturama 

men undervisnin-
gen är helt förlagd i 
Norrmalmskyrkan.  

Musikskolans 
instrumental- 
undervisning startar 
i september, i vecka 36 och framåt. 
Körer och barnmusikgrupper  
startar från vecka 37 och framåt. På 
vår webbplats och i nästa månadsblad 
uppdateras informationen. 

Tack för alla goda möten under 
läsåret!  

MaRiE RindboRG
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2/6 1 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst MEd nattvaRd
Vårt dop • arne josefsson, stefan  
albinsson, kören vox nova. barnens guds-
tjänst avslutningsfest med Gunnel näsfors.
avtackande av arne josefsson vid kyrkkaffet.

6-9/6 EquMEnias RiksstäMMa i 
GötEboRG

9/6 2 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Kallelsen till Guds rike • Elisabet Ravelojaona.
körensemble under ledning av lotta  
Holmberg larson.

16/6 3 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Förlorad och återfunnen • stefan albinsson. 
serny Carpvik, musik.

16-19/6 spEla sjunG-läGER  
på åkERöGåRdEn

18/6 12.30 soMMaRtRäff
samvaro och enkel lunch för 40:-
stefan albinsson.

23/6 den helige Johannes Döparens dag
11.00 soMMaRMötE
Den högstes profet • Elisabet Ravelojaona.
serny Carpvik, musik.

30/6 apostladagen
11.00 soMMaRMötE
Sänd mig • Gunnel näsfors. serny Carpvik, 
musik.

7/7 6 efter trefaldighet
11.00 soMMaRMötE
Efterföljelse • Age Kempe m.fl. Serny Carpvik, 
musik.

14/7 Kristi förklarings dag
11.00 soMMaRMötE MEd nattvaRd
Jesus förhärligad • stefan albinsson. Gunnel 
Näsfors m.fl, musik.

21/7 8 efter trefaldighet
11.00 soMMaRMötE
Andlig klarsyn • birgit och per-Gunnar  
sturewall davidsson.

23/7 12.30 soMMaRtRäff
samvaro och enkel lunch för 40:-
”småland” med ing-britt och lars-Rune Holm. 

28/7 9 efter trefaldighet
11.00 soMMaRMötE
Goda förvaltare • arne josefsson. serny  
Carpvik, musik.

4/8 10 efter trefaldighet
11.00 soMMaRMötE MEd nattvaRd 
Nådens gåvor • berit åqvist. timothée  
Ravelojaona, musik.

11/8 11 efter trefaldighet
11.00 soMMaRMötE
Tro och liv • Elisabet Ravelojaona. Gunnel  
näsfors och familjen svensson, musik.

15/8 soMMaRutflykt till tRanvik
se info på s. 4.

norrmalmskyrkan sommaren 2013

Sommaren

i norrmalmskyrkan



7

18/8 12 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Friheten i Kristus • Elisabet Ravelojaona, kerstin 
Carpvik. lotta Holmberg larson, musik.

20/8 12.30 soMMaRtRäff
samvaro och enkel lunch för 40:-
Elisabet Ravelojaona, serny Carpvik ger en 
hälsning från bWa:s ungdomskonferens i 
singapore.

25/8 13 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst 
Medmänniskan • Elisabet Ravelojaona. lotta 
Holmberg larson, musik.

1/9 14 efter trefaldighet
11.00 saMlinGsGudstjänst MEd 
nattvaRd
Enheten i Kristus 
installation av diakon Gunnel näsfors.
stefan albinsson, Elisabet Ravelojaona, 
kören vox nova, barnens gudstjänst.

norrmalmskyrkan sommaren 2013

sommartider
Mellan den 3 juni och 15 augusti 
är expeditionen oregelbundet  
bemannad. 

För att komma i kontakt med 
ansvarig pastor, ring tel.  
08-54 54 71 30 och lämna ett  
meddelande på telefonsvararen, 
den lyssnas av regelbundet.

Har du ett ärende till vakt-
mästaren/fastighetsskötaren? På 
tel. 08-54 54 71 32 finns telefon-

svarare med hänvisning.

tack arne,
för din tid hos oss. Du har under två 
års tid varit en extra resurs då jag varit 
tjänstledig för studier på deltid. Du 
har funnits i gudstjänstliv, framförallt 
som drivande i gruppen kring Barnens  
gudstjänst och i vår verksamhet 
Växthus 37, där du varit samtalsledare. 
På ett naturligt sätt har du blivit en del 
av vår församlingsgemenskap och i vårt 
arbetslag. Vi har uppskattat det arbete 
du gjort och den du har blivit för oss 
i vår gemenskap. Vi önskar dig Guds 
varma välsignelse när du nu ska göra 
ditt sista år på Teologiska högskolan i 
Stockholm (THS). 

ElisabEt RavElojaona

tack kära församling!
September 2011 började jag min del-
tidstjänst i Norrmalmskyrkan och nu  
avslutas vikariatet som planerat efter 
två läsår. Det är med stor tacksam-
het jag ser tillbaka på denna tid. Jag 
vill verkligen tacka kollegiet, styrelse, 
förtroenderåd och övriga församlingen 
som gett mig stor frihet och stort för-
troende. Det har känts gott att hålla 
samtalsgrupper, arrangera samtals- 
kvällar, predika, leda gudstjänster, 
koordinera Barnens gudstjänst och inte 
minst att lära känna många av er.  Efter 
sommaren går jag in i mitt sista studie- 
år på THS innan jag utan skyddsnät 
kommer söka pastorstjänster i den nya 
Equmeniakyrkan. Tack för min tid hos 
er som lärt mig mycket. Gud välsigne er 
alla. Norrmalmskyrkan kommer alltid 
ha en plats i mitt hjärta!

aRnE josEfsson
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Rapport från 
kyrkokonferensen
Under Kristi himmelsfärdshelgen 
hölls det kyrkokonferens i Karlstad. 
Kyrkokonferensen är faktiskt Sveriges 
största ombudsförsamling. Förutom 
påverkanstorg, förhandlingar, guds-
tjänster och seminarier fick vi också 
möta representanter från några av våra 
många systerkyrkor i världen. Inte 
minst gripande var de berättelser från 
de kristnas situation i Syrien som Mary 
Mikhael från Evangeliska Synoden i 
Syrien och Libanon delade med sig av.

Många beslut fattades av konfe-
rensen. Här följer ett axplock:

Val aV kyrkostyrelse
Ann-Sofie Lasell omvaldes som ord-
förande. Hon är medlem i Gävle  
baptistförsamling.

nytt kyrkonamn
Efter en lång debatt beslutade konfe-
rensen om ett namn för den nya kyrkan, 
som tidigare haft arbetsnamnet Gemen-
sam framtid. Med 81 procents majoritet 
valdes namnet Equmeniakyrkan. Sedan 
flera år tillbaka heter kyrkans ungdoms-
förbund equmenia, och konferensen 
valde alltså att anknyta till det namnet. 
Equmenia är ett konstruerat ord som 
relaterar till begreppen ”ekumenik” 
(ett grekiskt ord som betyder ”hela den 
bebodda världen” och som brukar an-
vändas om arbetet för kyrkans synliga 
enhet) och ”EQ” (förkortning för ”emo-
tionell intellegenskvot”, dvs. förmågan 
att relatera till sina egna och andras 
känslor och att visa empati). Det är med 
andra ord ett namn som förpliktar!

reGionala kyrkoledare
Sju regionala kyrkoledare valdes. 
För region Stockholm valdes Jenny 
Dobers, som nu arbetar som pastor i  
Immanuelskyrkans församling.

kristnas situation i nord- 
afrika och mellanöstern
Konferensen uppmanade Equmenia-
kyrkans församlingar att följa situa-
tionen, stödja människor på flykt och 
gav kyrkostyrelsen i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur kyrakn kan ge 
de kristna i regionen ökat stöd.

barnkonVentionen
Konferensen gjorde ett uttalande till 

Sveriges riksdag och regering om att 
FN:s konvention om barnets rättigheter 
snarast bör inkorporeras i svensk lag-
stiftning.

Equmeniakyrkan utgörs av 844 
församlingar med rötter i Baptistsam-
fundet, Metodistkyrkan och Missions-
kyrkan.

stEfan albinsson

foto: Gemensam framtid

läs 
mer och 

se bilder på 
vår hemsida!

nu är namnet 
bestämt:

Equmeniakyrkan!
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öppen kyrka 4 maj
Den 4 maj hälsade vi våren med att 
bjuda in till ”Öppen kyrka”.

På hela Norrtullsgatan pågick  
”Mimer Flee Market”, och många  
loppisbesökare passade på att komma in 
till oss för att fika och äta goda mackor. 
Eller slå sig ner för en pratstund. Man 
kunde också handla seconhand-kläder 
och porslin. Många ideella krafter 
från församling och musikskola stod  
bakom det praktiska. Vid två klockslag 
sjöng Vox Nova och Ungdomskören 
först ute på trottoaren, och sedan inne i 
vår magni-fika trappa. Man bjöd på de 

vill du skänka en sommargåva till församlingen, eller hjälpa barn och ungdomar att 
kunna åka på något av våra läger? din gåva är betydelsefull!

klassiska vårsångerna, och publiken 
var entusiastisk! Dirigent var Marie 
Rindborg. Senare på eftermiddagen 
bjöds vi en unik konsertupplevelse 
uppe i kyrkan. Det var Södra Latins 
cello-ensemble, som under Örjan  
Larsons ledning spred en varm 
och mäktig klang från det sol- 
belysta podiet. En stor publik 
njöt av musik av Händel, Popper,  
Sjostakowitz och Villa-Lobos. Joakim  
Martinsen, tidigare elev i vår musik-
skola, spelade Chopin på flygeln. Många 
var lyriska över konserten, och också 
väldigt förtjusta i vår vackra kyrka!

lotta HolMbERG laRson

foto: isabelle och tianasoa Ravelojaona
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Här finns förslag på läsningar ur Bibeln 
för varje dag under sommaren. Tex-
terna är valda utifrån kyrkoårets teman. 
På Norrmalmskyrkans Facebook-sida 
finns varje dag en länk till dagens bi-
beltext.
1–7 jun Vårt dop
lö Ps 66:5–12 • 1 söndagen e. trefaldighet 
Joh 1:29–34 • må Apg 19:1–7 • ti Jes 12:1–6 
• on 1 Pet 3:18–22 • to Gal 3:27–28 • fr 
Heb 10:19–25

8–14 jun kallelsen till Guds rike
lö Ps 65:2–5 • 2 söndagen e. trefaldighet 
Joh 1:35–46 • må Apg 19:8–10 • ti 1 Thess 
2:11-13 • on Jes 56:6–8 • to Jes 25:6–9 • fr 
1 pet 5:10–11

15–20 jun förlorad och återfunnen
lö Ps 119:170–176 • 3 söndagen e. trefal-
dighet Luk 15:8–10 • må Jer 50:4–7 • ti 
Rom 3:21–24 • on Rom 5:6–11 • to 1 Tim 
1:12–17

21–23 juni midsommar
midsommarafton Ps 104:1–13 • midsom-
mardagen Matt 6:25–30 • den helige 
johannes döparens dag luk 1:57–66

24–28 juni att inte döma
må Sak 7:8–10 • ti Rom 14:11–14 • on Joh 
8:1–11 • to Jak 2:8–13 • fr Rom 2:1–4

29 juni–5 juli sänd miG
lö Ps 40:6–12 • apostladagen Matt 16:13–
20 • må 2 Mos 4:10–12 • ti Jer 1:4–10 • on 
Apg 5:27–29, 41–42 • to Ords 13:14–17 • 

fr 2 kor 10:12–18

6–12 juli efterföljelse
lö Ps 15 • 6 söndagen e. trefaldighet Matt 
16:24–27 • må Heb 13:12–16 • ti 1 Thess 
1:2–6 • on Kol 3:13–15 • to Apg 20:32–35 
• fr 2 Kor 10:12–18; 11:5–6

13–19 juli jesus förhärliGad
lö Ps 89:12–18 • Kristi förklarings dag 
Mark 9:1–13 • må Dan 7:13–14 • ti Kol 
2:6–10 • on 2 Pet 1:16–19 • to Upp 
19:11–13 • fr 2 Kor 4:4–8

20–26 juli andliG klarsyn
lö Ps 119:30–35 • 8 söndagen e. trefal-
dighet Matt 7:22–29 • må 2 Tim 2:19–25 • 
ti Heb 12:2–3 • on Jak 1:22–27 • to Rom 
2:13–16 • fr 4 Mos 22:1–6, 21–35; 24:1–6, 
10–13 

27 juli–2 auGusti Goda förValtare
lö Ps 8 • 9 söndagen e. trefaldighet Luk 
12:42–48 • må 2 Krön 1:1–13 • ti Ords 
11:11–14 • on 1 Thess 5:19–24 • to 1 Pet 
4:9–11 • fr 2 Kor 9:6–10

3–9 auGusti nådens GåVor
lö Ps 28:6–9 • 10 söndagen e. trefaldighet 
Matt 18:18–22 • må 1 Kor 12:1–13 • ti 1 
Kor 13:13–14:19 • on 1 Kor 14:23–32 • to 
2 Kor 8:1–15 • fr Apg 8:5–25

10–16 auGusti tro och liV
lö Ps 143:6–10 • 11 söndagen e. trefal-
dighet Matt 21:28–31 • må 2 Thess 1:11–12 
• ti 1 Kor 9:19–27 • on Fil 2:12–13 • to Jak 
2:14–18 • fr 1 Joh 2:1–12

17–23 auGusti friheten i kristus
lö Ps 145:13b–18 • 12 söndagen e. trefal-
dighet Luk 13:10–17 • må 1 Kor 1:26–31 • 
ti Heb 9:11–15 • on Rom 6:17–23 • to Kol 
2:16–3:4 • fr Gal 2:26–4:11

24–30 auGusti medmänniskan
lö Ps 103:1–6 • 13 söndagen e. trefaldighet 
Matt 5:38–48 • må 5 Mos 1:16–17a • ti 
Rom 12:14–21 • on 3 Mos 19:32–36 • to 
Jes 58:7–10 • fr Apg 10:34–36

ordet



11

församlingsfamiljen
ny adress
Curt larsson
norrgården, norrgårdsv. 13
197 30 bRo

utflyttade
inger Englund, till pingstkyrkan i bredäng

utträden
Max palmqvist
pia spånghagen

hemGånGna
david lagergren  31/3 1919 – 4/5 2013
karin oredsson  2/12 1923 – 7/5 2013

födelSedagar
2 jun inger Götestam 70 år
16 jun Rickard blank 50 år
18 jun birgitta andersson 85 år
23 jul berit svenson 92 år
25 jul ingemar Mattsson 80 år
2 aug jan lindegren 80 år
6 aug nicky vingren 40 år
12 aug anna-stina lindestad 91 år
16 aug birgitta andersson 70 år
26 aug ulla pettersson 80 år
1 sept barbro Ekvall 80 år

noRRMalMs baptistföRsaMlinG
norrtullsgatan 37, 113 27 stockholm

Ring oss:
tel 08-54 54 71 30 (tel.svarare)
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
Helen florberger, studentpastor

54 54 71 38, 0708-94 88 28

församlingsmusiker:
lotta Holmberg larson  54 54 71 34
Marie Rindborg   54 54 71 36

kommunikation:
Emma salmonsson

vaktmästare:
björn landström

54 54 71 32, 0739-123 565

Musikskolan:
musikskolan@norrmalmskyrkan.se
jonatan larson   54 54 71 35

norrmalmskyrkan sommaren 2013

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

nästa nummer omfattar september 2013, med manusstopp den 15 augusti.



posttidninG b

norrmalmskyrkan
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

bEGRänsad EftERsändninG
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan

soMMaREn liGGER fRaMföR oss och det betyder andra rutiner än vanligt och 
kanske ett annat lugn. Här i kyrkan kommer vi mötas till gudstjänst varje söndag 
kl. 11.00 och vi inbjuder till ytterligare några träffar. men jag hoppas att det 
också kan innebära andra mötesplatser och att vi, när avståndet blir för långt, 
fortsätter att bära varandra i bön. Vi behöver den omsorg vi kan ge varandra. 
ett telefonsamtal och en hälsning kan betyda oerhört mycket. det handlar om 
att både få bidra genom att ge och att få ta emot. 

jag vill uppmuntra oss alla att be för:
- sommarens läger, gudstjänster och olika samlingar. 
- församlingens växt och utveckling. att vi ska bli en tydligare del av vårt när-
område och att människor här ska finna en plats för att möta Gud och varandra
- kreativa tankar kring vår ekonomi.

och på tal om ekonomi, ge gärna din gåva via bank- eller plusgiro i sommar, om 
du inte har möjlighet att komma själv (se detaljer på s. 9). 

jag vill även påminna om att det är möjligt att bidra till vårt arbete via kyrkoavgif-
ten. har du redan samtyckt till att ge kyrkoavgift via svenska baptistsamfundet, 
är det nu dags att ändra det till equmenia-kyrkan. hör av dig om du har några 
frågor!
Varma sommarhälsningar
elisabet ravelojaona, pastor

via 
skattsedeln 

kan du välja att 
låta din kyrkoavgift 
gå till Equmenia-

kyrkan.


