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Spelar det någon roll
vad vi tror?

möt serny carpvik • hösten i växthus 37 • spela sjung
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Spelar det någon roll?

I höst kommer vi att ha en temaperiod i Norrmalmskyrkan: ”Spelar det
någon roll vad vi tror?”. Ordet ”vi” i
rubriken är medvetet vald. Ingens tro
är exakt densamma som någon annans;
var och en äger och utvecklar sin egen
personliga tro. Samtidigt är tro något vi
kan behöva göra gemensamt – för vår
egen skull och för andras.
Vi inleder temaperioden på samlingsgudstjänsten den 1 september.

En Gud kallas det,
som man väntar
sig allt gott av
och som man i all
nöd tar sin tillflykt
till. Att ha en Gud
är alltså ingenting annat än att
av hjärtat förtrösta och tro på någon,
såsom jag ofta har sagt att endast hjärtats förtröstan och tro gör både Gud
och avgud. Det varvid du fäster ditt
hjärta och varpå du förlitar dig är,
säger jag, i verkligheten din Gud.
Jag tänker ibland på det här citatet
från Martin Luthers stora katekes. Jag
är själv inte lutheran och får erkänna
att det finns mycket hos Luther som jag
ställer mig frågande till. Men här tycker
jag att han hamnar mitt i prick.
Citatet betonar att tro först och
främst handlar om tillit och förtröstan.
Enligt Luther (och här är jag beredd att
hålla med honom) är detta något djupt
allmänmänskligt. De flesta människor
tror på något slags gud i den meningen att de har något som är extra värt att
lita på – kanske inte alltid i teorin, men
i praktiken.
Om trons väsen är förtröstan kan
det förstås också vara värt att fundera
på trons innehåll. Vad är värt att lita på?
Och spelar det någon roll (för oss själva och för andra) vad detta är? ”Gods
och pengar, varvid man fäster hela sitt
hjärta, är den allra vanligaste avguden
på jorden”, skriver Luther längre fram i
samma katekes.

stefan albinsson

Välkommen till höstens
temagudstjänster:
1 september kl. 11.00:
Spelar det någon roll vad vi tror?
8 september kl. 11.00:
Spelar det någon roll vad vi tror?
15 sept kl. 16.00:
Spelar det någon roll vad vi tror?
22 september kl. 11.00:
Spelar det någon roll vad vi tror?
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Serny i Singapore

Den bestod till 98 % av ungdomar och
hade vuxit från 100 – 6000 medlemmar
på bara några år. Stilen var den modern, med mycket teknik och en särskild
karaktär på lovsången. Kyrkan var en
plats där man tillbringade sin vardag.
Där fanns alla sorters aktiviteter och
grupper. Vi reagerade på deras ledarstil.
Medlemmarna såg upp till sin pastor
och nästan tillbad denne ingen ifrågasatta deras undervisning. Det var en
stor skillnad mot den tredje kyrkan vi
besökte ”Free community church”, Singapores enda gay-inkluderande kyrka.
Den påminde mig om Norrmalmskyrkan genom att stå för mångfald och ha
fötterna på jorden. Här sa pastorn tydligt att han var likställd med medlemmarna och om någon inte höll med vad
pastorn sa, så skulle vi prata om det.
Det kändes att de hade ett stort förtroende för honom.
Min största upplevelse var ett oväntat möte. Jag började prata med ett par
utställare som arbetade med mission,
utan att först vara så intresserad. Då
vi samtalat en stund frågade de om jag
någon gång verkligen pratat med Gud.
Förvånat konstaterade jag att, trots att
jag bett många gånger,
nog aldrig riktigt gjort
det. De frågade om jag
ville göra det och vi
satte oss ner för att be.
Tiden gick och utställningshallen tömdes på
folk, som gick på gudstjänst. Till slut var vi
ensamma kvar och bad
fortfarande. De ställde
frågor till Gud om mig
Forts. på s. 6.

I juli deltog Serny Carpvik på BWA:s*
ungdomskonferens i Singapore, tillsammans med fem ungdomar från
Rissne, en från Farsta och fyra ledare. Här berättar Serny för Elisabet
om resan.
Hela resan började med ett mirakel. Vi
hade laddat i månader för den här resan
och skulle åka en fredag. Torsdag eftermiddag får jag ett samtal med beskedet
att planet går redan torsdag kväll. Hade
inte paret Arenius ringt angående sitt
barns sittplats hade vi inte fått informationen. Nu var alla där i tid till planets
avgång.
För oss som grupp blev resan mycket mer än en konferens. Vi fick möjlighet att besöka flera olika församlingar och fick nya vänner. Det i sig var
en upplevelse. I Metodistkyrkan blev vi
fint mottagna som svensk delegation.
De hade en väl uppbyggd struktur och
organisation och betonade vikten av
att alla medlemmar har en roll och en
uppgift, för att kunna bygga en kyrka
inåt och utåt. Församlingen ”Heart of
God Church” hade en helt annan stil.
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*BWA står för Baptist World Alliance
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Seniorföreningen

Vi fortsätter vårt samarbete med
Kungsholmens RPG-förening som inbjuder oss till sina träffar på onsdagar
udda veckor. Några av deras gäster är
Roland Pöntinen, Elisabeth Sandlund
och Sven Britton.
Höstens programbroschyr ger mer
information. Den är under framställning och kan rekvireras från kyrkans
expedition. Vi vill uppmana er alla att
sprida information om Seniorföreningen, inbjuda till våra samlingar och
själv delta i gemenskapen. Vi tror att det
är viktiga mötestillfällen som ger både
gemenskap, kunskap och stimulans. Vi
som styrelse arbetar för att nå utanför
den krets vi utgör för närvarande – i det
arbetet behövs du! Glädjande nog har
uppslutningen vid samlingarna varit
mycket god – men det finns plats för
fler! Välkommen i arbete och gemenskap!

Höstens seniorprogram börjar med ett
intressant möte med författaren och
teaterkritikern Leif Zern. Hans senaste
bok Kaddish på motorcykel skildrar
uppväxten i judisk miljö och väcker
intressanta frågor om identitet, gemenskap och utanförskap, om judendom
och svenskhet, och om vårt behov av
riter och helighet. Bjud gärna med vänner och grannar till detta vårt första
möte den 17 september kl. 12.30.
Hösten bjuder för övrigt på ett
mycket omväxlande program med spännande gäster. Nuri Kino, en uppmärksammad journalist och författare med
breda kunskaper om Mellanösterns
minoritetsgrupper, Vibeke Olsson Falk,
prisad författare och Lisbeth Gustavsson,
biträdande rektor på Bilda, är några av
gästerna.

För Seniors styrelse
Berit Åqvist

För anmälningar och förfrågningar
om köplats etc. ber vi er i första hand
att mejla till musikskolan@norrmalmskyrkan.se där Jonatan Larson tar hand
om era frågor. Musikskolans expedition
med tel 54 54 71 35 har ingen specifik
telefontid. Använd gärna vår telefonsvarare som avlyssnas regelbundet. På
vår hemsida www.norrmalmskyrkan.se
finns anmälningsblanketter och information om våra grupper.
Barn och vuxna, värdar och värdinnor, alla ni som deltar i vår mångskiftande verksamhet: välkomna och väl
mött nu när sensommaren är här!

Välkommen tillbaka till Norrmalmskyrkans Musikskola! Höstterminens
undervisning för instrumentaleleverna
börjar v. 36. Instrumentaleleverna blir
kontaktade av sina respektive lärare.
Nya instrumentalelever får vänta ytterligare någon vecka.
Barnkörverksamheten startar v. 37
och barnmusik samt Småbär i v. 38.
Barnkörer och barnmusikgrupper får
informationsbrev per e-post innan
upptakten. Har du inte redan fått informationsbrev om grupplacering, är det
med sannolikhet på väg.

Marie Rindborg
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växthus 37

Höstens
grupper

SAMTAL • STUDIEGRUPPER • MÖTESPLATSER

stet...

t här te

Gör de

1. Poängen med berättelsen om Jona är
1. att människor kan överleva i en fiskmage.
X. att träd kan växa upp över en enda natt.
2. att Gud är orimligt barmhärtig.

3. Maria sjöng
1. att kvinnor ska tiga och hålla sig på
mattan.
X. att härskarna sitter säkert på sina
troner.
2. att Gud står på de förtrycktas sida.

2. Berättelserna om Sara handlar om
1. att den som tror på Gud aldrig har
familjeproblem.
X. att livet är ganska okomplicerat.
2. att Gud håller sina löften – trots allt.

..

m
r ko
.elle

4. Petrus kunde vara kristen eftersom
1. han aldrig gjorde några misstag.
X. han alltid var lugn och sansad.
2. Jesus hade sagt: ”Följ mig!”.

på

Samtalskvällar om kristen tro

Fördjupa din tro

Fyra onsdagar kl. 18-20 (9 oktober om
Jona, 23 oktober om Sara, 6 november om
Maria, 20 november om Petrus). Alla som
har lust är välkomna med. Inga förkunskaper krävs.

En grupp för samtal, bön och gemenskap
där vi delar tankar kring livet och tron.
Vi utgår från aktuella teman och låter
Bibelns texter fungera som en spegel och
reflektera det som är vår vardag.Vi möts
varannan onsdagkväll.
Anmälan till Elisabet (se nedan).

Samtalsledare: Stefan Albinsson och Helen
Florberger.

Språkcafé

Pris: 60 kr/kväll inkl. mat och kaffe/te.

Språkcafé för dig som har svenska som
andraspråk. Onsdagar kl. 9.30-13.30. Under
hösten startas även en eftermiddagsgrupp.
Vill du veta mer? Kontakta Elisabet (se
nedan).

Information och anmälan: stefan@norrmalmskyrkan.se eller 08-54 54 71 41.

Samtalsgrupp för nyfikna
För dig som regelbundet vill mötas och
fundera kring vad tron kan betyda i din
vardag och vad Bibelns texter säger. Alla
är välkomna, oavsett förkunskaper eller
trosbakgrund.Vi möts varannan onsdagkväll - välkommen!
Anmälan till Elisabet (se info till höger).

Anmälan och information:
elisabet@norrmalmskyrkan.se

Meditation
Ordlöst med andedräkten talar jag till dig.
Lyssnar jag in i stillheten...
Välkommen till veckomediation på torsdagar kl 17-18.
Information & anmälan: helen.florberger@
skr.org

After work
After Work är en plats för samtal om livet
och tron, för ungdomar och unga vuxna.Vi
träffas varannan tisdag kl. 18.
Anmälan till Elisabet (se info till höger).
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Forts. från s. 3:
och fick svar. Så ville de att jag själv
skulle fråga. ”Vad tycker Gud om
mig?” blev min fråga. Det blev en stark
och fysisk upplevelse, som jag kommer
att bära med mig länge! Jag uppfylldes
av känslan och det tog en stund innan
jag landade. Min personliga insikt är att
kontakt med Gud är möjlig. Jag kände
både frustration och inspiration. Varför hade jag inte fått uppleva det här
tidigare? Mitt problem är att jag är så
kritisk. Därför har jag svårt att be. Det
tar stopp. Jag inser att jag behöver tid
och behöver öva mig att få kontakt. En
resa kan ge nya perspektiv!
Sernys nästa resa går till Mellansel utanför Örnsköldsvik, där hen ska
studera gospel och orgelspel under ett
år. ”Det ser jag fram emot!” Så lägger Serny till: ”Även när vi inte tror på
Gud, tror Gud på oss. Resor eller vardag så är Gud alltid densamma.

September

i Norrmalmskyrkan
1/9 14 efter trefaldighet

11.00 Samlingsgudstjänst med
nattvard • Temagudstjänst: Spelar det
någon roll vad vi tror? • Installation av
diakon Gunnel Näsfors. Stefan Albinsson
predikar, Elisabet Ravelojaona leder gudstjänsten. Anders Jonåker från Equmeniakyrkan håller i installationen. Sång av kören
Vox Nova.

8/9 15 efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst • Temagudstjänst:
Spelar det någon roll vad vi tror? • Stefan
Albinsson predikar. Petra Johnson
sjunger. Barnens gudstjänst.
Obs! 15/9 16 efter trefaldighet
16.00 16.00 Gudstjänst • Temagudstjänst:
Spelar det någon roll vad vi tror? • Elisabet
Ravelojaona, Marie Rindborg, Anna
Gustafsson m. fl. Fika från kl. 15.30.
Barnens gudstjänst.

Elisabet Ravelojaona

Församlingsdag 19 okt

20–21/9 Övernattning för

Församlingsmötet i oktober kommer
att äga rum lördagen den 19 oktober
klockan 11-16. Under dagen kommer vi
att fortsätta diskussionerna vi hade den
19 januari om församlingens diakonala
och sociala arbete. Vi kommer bland
annat att prata om:
• Vad har hänt sedan i januari?
• Vad vill vi?
• Hur kan vi uppnå det?
Mer information kommer under
september.

Sjövikselever och konfirmander.

22/9 17 efter trefaldighet

11.00 konfirmationsGudstjänst •
Tema: Spelar det någon roll vad vi tror? •
Elisabet Ravelojoana och Stefan Albinsson.
Sånggrupp. Barnens gudstjänst.

27/9 19.00 Vi!

Ungdomssamling i Kyrkan vid Brommaplan.

29/9 den helige Mikaels dag

11.00 Gudstjänst • Änglarna
Stefan Albinsson. Sång av kören Drivved.
Barnvälsignelse, barnens gudstjänst.

Oscar Hultåker
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Nyfiken på att börja
blogga?

Gudstjänst med
Jenny Dobers

Tycker du om att skriva? Är du nyfiken på bloggandet eller på sociala
medier och webb? Under hösten finns
idéer kring att starta en blogg på kyrkans webbplats. Tanken är att en grupp
människor i olika åldrar, med olika
bakgrund, erfarenheter och intressen,
ska få dela med sig av sina reflektioner
kring tron, livet och vardagen.
Blir du nyfiken? Hör gärna av dig
så får du veta mer! Vi börjar med ett
förutsättningslöst möte; så småningom
ser vi vart våra gemensamma idéer
leder.
Du behöver inga förkunskaper,
bara intresset. Det tekniska kommer
vi i gruppen lära oss tillsammans, och
kyrkans kommunikatör Emma finns till
hjälp för bloggskribenterna.

I gudstjänsten 6 oktober kl. 11.00 möter
vi pastor Jenny Dobers, ny regional
kyrkoledare för Equmeniakyrkans region
Stockholm. Jenny Dobers har tidigare
varit pastor i Immanuelskyrkan.

Kyrkoavgiften
Ett sätt att stödja vår församlings arbete
är att låta sin kyrkoavgift gå till Equmeniakyrkan. Du som tidigare betalat
kyrkoavgift via Svenska Baptistsamfundet behöver göra ett samtycke om
överflyttning till Equmeniakyrkan. Gör
du det på egen hand sparar det resurser
för kyrkan.
Du som ännu inte ger kyrkoavgift
till Equmeniakyrkan och Norrmalms
baptistförsamling är varmt välkommen
att göra det. Kyrkoavgiften är 1% av
din beskattningsbara inkomst. 70% av
den summan går till den församling du
vill stödja (Norrmalms baptistförsamling) och 30% till Equmeniakyrkan.
Blanketter och instruktioner finns
på
www.equmeniakyrkan.se/ge-engava/kyrkoavgiften (medgivande om
överflyttning görs med ett knapptryck).
Har du inte tillgång till internet så kan
vi ordna blanketter på expeditionen.

Emma Salmonsson
emma@norrmalmskyrkan.se

Ett varmt tack...
...för alla vänliga ord, all omtanke
och alla minnesgåvor med anledning
av David Lagergrens bortgång. Tack
också alla ni som deltog i begravningen
och gjorde den så ljus och minnesvärd.
Vi gläds åt att så oerhört många velat
hedra Davids minne på olika sätt.
Agda Lagergren med familj
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Det händer...
…var temat för årets Spela Sjungläger. Vi var 67 stycken som hade
fyra intensiva och härliga dagar på
Åkerögården. Tillsammans med
ett fenomenalt föräldrateam sattes
tälten upp i rekordfart. Regnet som
öst ner på morgontimmarna lyste
med sin frånvaro. Lägeraktiviteterna
kunde starta på allvar.

framfördes den till live-musik bestående
av Jonatan Larson på slagverk. Jonatan
ansvarade också för all ensembleundervisning och gruppernas bejublade
framträdanden. Vår nye gode gitarrpedagog Joakim Linder gjorde debut på
Spela Sjung och ansvarade förstås för
gitarrundervisningen. Utöver oss ordinarie ledare Elisabet, Marie och Lotta
och ovan nämnda personer finns en god
ledarstab med hjälpledare som gör en
fantastisk insats; ungdomar som vuxit
upp med våra läger och för vidare den
lägeranda som utmärker Spela Sjung.
Den stora hjälpledarstaben leddes av
Jakob Målsäter. Cornelia Byström,
Maria Parfält, Johan Rindborg, Anna
Gustavsson, Nicke Lundgren, Erik
Rignell, Andreas Rohlén, Folke Ulfsparre,
Joel Svensson och ovan nämnda namn
gjorde ett strålande arbete - tack till er
alla!
Lägerstämningen växte fram och
intensifierades det sista dygnet bl.a.
i samband med ”Utmaningen” – en
samarbetstävling/spårning som hjälpledarna ansvarade för. Lägrets kulmen blev avslutningskonserten. En
känsla att varje individ blir höjd till
skyarna av kompisar och ledare för
sitt framträdande är fantastiskt att få
uppleva!

Även i år hade Lotta Holmberg Larson
förärat lägret med en nykomponerad
lägersång – en höjdpunkt! ”Det händer
att det händer, i stunden här och nu.
Nån annanstans på jorden är klockan
nära sju. För någon är det solsken, nån
annan svart och mitt i natt och någon
föds och någon dör i kärlek, gråt och
skratt. Händer kan skapa, händer kan
bära, händer kan trösta, händer kan
lära. Händer kan knytas, händer kan
öppnas och knäppas… i kärlek, gråt och
skratt”.
På årets hantverk tillverkades
bland annat trummor tillsammans med
David Målsäter m.fl. Dansgrupperna
hade en annorlunda inriktning i år med
afrikanskt tema; ett upplägg där alla
fick prova på dansimprovisation mitt
i den gemensamma koreografin av
Helena Rindborg. På avslutningen

Marie Rindborg
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Sommar på Sjövik

Avslutningsgudstjänsten var innehållsrik med både dop och nattvard. Vid
förbönen för årets elever delade några
ungdomar från varje klass med sig av
personliga berättelser från Sjövik. Det
musikdrama som årskurs 4 hade haft
som projektarbete under veckorna
handlade om att söka en inre trygghet
istället för att anpassa sig efter andras
fördomar.

Nitton ungdomar med anknytning
till Norrmalmskyrkan deltog i årets
upplaga av kristendomsskolan Sjövik.
Skolan bestod i år av 115 elever och 17
ledare. Lektioner och fritidspass varvades med hajk (för årskurs 2), retreat
(för årskurs 3), grillkväll (för årskurs
4), andakter, seminarier, turneringar,
bad, festkväll och mycket mer. Årets
upplevelsevandring med värderingsövningar utgick från Dantes medeltidsklassiker Inferno. Årets tema för fritidspassen var ”country”, vilket präglade
bl. a. utformningen av femkampen,
karaokeaftonen och den festkväll som
årskurs 3 ansvarade för.

Stefan Albinsson

Den 20–21 september är det övernattning i kyrkan för alla från Norrmalm som deltog i sommarens kristendomsskola, och söndagen den 22
september konfirmeras de som gått
årskurs 2.

Sommarens Sjöviksdeltagare från Norrmalmskyrkan
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Tänk på miljön!
Ordet
Här finns förslag på läsningar ur
Bibeln. Texterna är valda utifrån
kyrkoårets teman. På Norrmalmskyrkans Facebook-sida finns varje
dag en länk till dagens bibeltext.

Visste du att Norrmalmskyrkans
Månadsblad även finns i elektronisk
version? Ju fler som väljer att ta emot
bladet per e-post, desto mer sparar vi på
miljön. Dessutom sparar församlingen
portopengar som istället kan användas
till den dagliga verksamheten.
Den elektroniska versionen av
Månadsbladet är dessutom i färg - så
blir läsningen lite roligare!
Önskar du ta emot bladet per e-post
istället? Meddela det till:
emma@norrmalmskyrkan.se

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

21–27 sept Rik inför Gud
lö Ps 49:6–12 • 17 söndagen efter trefaldighet Luk 12:13-21 • må Jak 2:5–8 •
ti Ords 28:22, 24–27 • on Upp 3:14–22 •
to 1 Kor 4:7–20 • fr 1 Tim 6:17–19

31 aug–6 sept Enheten i Kristus
lö Ps 95:1–7 • 14 söndagen efter trefaldighet Luk 22:24–27 • må Rom 15:5–7 •
ti Ef 2:11–22 • on Ords 10:10–12 •
to Ef 1:3–10 • fr 1 Pet 3:8–9

28–29 sept Änglarna
lö Ps 103:19–22 • Den helige Mikaels dag
Matt 18:7–10

7–13 sept Ett är nödvändigt

30 sept–5 okt Att lyssna i tro

lö Ps 123 • 15 söndagen efter trefaldighet
Matt 11:28–30 • må 5 Mos 10:12–11:1 •
ti 1 Kor 2:1-5 • on Gal 6:11–14 •
to 1 Tim 4:8–9 • fr Pred 12:9–14

må 5 Mos 30:11–16 • ti Job 28:12-28 •
on Ps 19:8–15 • to Mark 10:17–27 •
fr Jes 50:4–5

14–20 sept Döden och livet
lö Ps 107:18–22 • 16 söndagen efter trefaldighet Luk 7:11–17 • må Jon 2:1–11 •
ti Heb 2:14–3:1 • on 2 Tim 1:9–11 •
to 1 Kor 15:19–28 • fr 1 Kor 15:35–54
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Församlingsfamiljen
Från och med detta nummer har vi valt att
inte publicera adressuppgifter i Månadsbladet, då det räknas som personuppgifter.
Har du flyttat och vill att din adressändring
syns här? Meddela Emma så publiceras din
nya adress i Månadsbladet.

Födelsedagar

Hemgångna

Barnvälsignelse

Siri Cederberg
26/12 1916 – 6/6 2013
Ann-Marie Annerskog 26/12 1916 – 23/7 2013
Anna-Britta Lidén
25/4 1922 – 23/7 2013
Malin Ivarsson Wärn 15/8 1974 – 12/8 2013
Margareta Hurtig
23/11 1921 – 18/8 2013

1 sept	Barbro Ekvall
4 sept	Olle Karlstedt
5 sept	Gabriella Löthman
9 sept	Anna-Greta Bardel
26 sept Josefin Sporrong

80 år
85 år
20 år
92 år
40 år

Den 18 augusti välsignades Eskil, Amos
lillebror, son till Erika och Jakob Sahlén.

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

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

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

Kommunikation:
Emma Salmonsson

54 54 71 30 (exp)

Besök oss på nätet:
www.norrmalmskyrkan.se

Vaktmästare:
Björn Landström
54 54 71 32, 0739-123 565

Pastorer:
Elisabet Ravelojaona
54 54 71 40, 0704-22 41 98
Stefan Albinsson 		
54 54 71 41

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

Diakon:
Gunnel Näsfors
070-144 15 46
diakon@norrmalmskyrkan.se
Ansvarig utgivare: Herbert Sundin | Redaktion: Stefan Albinsson, Emma Salmonsson
Tryckt i Norrmalmskyrkan, Stockholm.
Nästa nummer omfattar okt-nov 2013, med manusstopp den 11 september.
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Posttidning B

Norrmalmskyrkan
Norrtullsg. 37
113 27 Stockholm

Begränsad eftersändning
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen
med nya adressen på baksidan

Varmt välkommen till

samlingsgudstjänst
1 september kl. 1.0
•

Gudstjänst med nattvard
Första gudstjänsten i temaserien
“Spelar det någon roll vad vi tror?”
• Installation av diakon Gunnel Näsfors,
under ledning av Anders Jonåker från
Equmeniakyrkan.
• Stefan Albinsson predikar,
gudstjänsten leds av Elisabet Ravelojaona
• Körsång av Vox Nova

Tänk på miljön!
Visste du att Norrmalmskyrkans Månadsblad även finns i elektronisk version?
Ju fler som väljer att ta emot bladet per e-post, desto mer sparar vi på miljön.
Dessutom sparar församlingen portopengar som istället kan användas till den
dagliga verksamheten.
Den elektroniska versionen av Månadsbladet är dessutom i färg - så blir
läsningen lite roligare! Om du önskar ta emot bladet per e-post istället, meddela
det till emma@norrmalmskyrkan.se.

