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Vad kan Norrmalmskyrkan göra för dig?
Vad kan du göra för Norrmalmskyrkan?
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Ett hus fyllt av liv
Någon kallade vår 
kyrka för en grå 
betongklump och 
konstaterade samti-
digt att väl inne öpp-
nar sig huset, fyllt 
av värme och ljus. 
Många som kommer 
in i kyrksalen, en trappa upp i huset, 
fascineras av rymden, ljusinsläppen 
och det vackra, färgrika fönstret mot 
Frejgatan. Ibland använder jag vårt hus 
som en bild för hur också mötet med 
en människa kan vara. Fasaden, det yttre, 
kan tyckas vara neutralt men när vi lär 
känna den andre öppnar sig en helt ny 
spännande värld av erfarenheter och 
upplevelser därinnanför.

Norrmalmskyrkan är så mycket mer 
än en byggnad. Det är en plats där män-
niskor i olika generationer möts och 
där vi tillsammans kan söka Gud i våra 
liv. Många som kommer hit kommen-
terar den varma atmosfären och gemen-
skapen. Det gör mig glad! Jag bär på 
en vision av Norrmalmskyrkan som 
ett vardagsrum, i närheten av Oden-
plan. En plats där människor känner 
sig hemma och är trygga nog att kunna 
dela både vardag och fest, sorg och 
glädje med varandra. En plats dit vi kan 
komma oavsett tro eller tvivel, oavsett 
vår dagsform. Men inget av detta sker 
automatiskt. En plats atmosfär skapas 
av de människor som finns där. Oav-
sett om det handlar om samtalsklimatet 
i våra studiegrupper, mötet med andra 
föräldrar i musikskolan eller senior, 
gudstjänster eller lektioner – så är alla 
med och bidrar till det som sker. 

Därför hoppas jag att du som vistas 
här ska känna dig så hemma att du vill 
vara med och bidra just till detta. Det 
kan innebära att du ser de som är nya 
och hjälper dem till rätta, genom att 
presentera dem för andra. Eller att prak-
tiskt ta dig an uppgifter du ser behöver 
göras – som i alla hem. Du vet det där 
vardagsplocket av saker och disk som 
tenderar att finnas överallt. Men också 
att du känner dig så hemma att du kan 
slappna av, när allt inte står på rätt plats 
och då saker inte sker riktigt som du är 
van vid. 

Det här månadsbladet handlar om 
gemenskap på ett mycket praktiskt och 
konkret sätt. Om hur det är att ha ett 
gemensamt hushåll. Om att förvalta de 
resurser som finns på ett bra sätt och att 
hjälpa varandra att växa genom att låta 
alla få bidra med olika kunskaper, er-
farenheter och idéer. Visst kan det bli 
lite stökigt och rörigt ibland när många 
samsas men tänk så mycket mer spän-
nande och färgrikt det blir!

Jesus samlade en brokig skara om-
kring sig, människor från olika sam-
hällsklasser och miljöer. Till dem och 
till oss, till alla som vill lyssna säger 
han: Ett nytt bud ger jag er: att ni skall 
älska varandra. Alla skall förstå att ni 
är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek (Johannes 13:34-35). Tänk om 
vi vågade anta den utmaningen på all-
var, uppmuntra varandra att både bidra 
och ta emot! Då tror jag att vår stad och 
vår värld skulle bli mänskligare att leva i.

ElisabEt RavElojaona

norrmalmskyrkan okt-nov 2013
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lisbEth:
1. Norrmalmskyr-
kan är mitt andra 
hem. Att fira guds-
tjänst har i många år 
varit en vana för mig 
men är numera ett 
behov. För många år 
sedan, när jag bör-
jade gå i Norrmalmskyrkan, tyckte jag 
det var skönt att kunna vara anonym. 
Men efter en tid bestämde jag mig för 
att komma fram och ”bli tydlig” och har 
sen dess fått vara en del av den varma 
gemenskap som finns i kyrkan.
2. Jag har bl.a. varit engagerad i styr-
elsen och förtroenderådet. Nu är jag 
värdinna i barnmusiken och finns med 
i språkkaféet på onsdagförmiddagarna 
och så tillhör jag en kyrkgrupp som  
arbetar praktiskt inför gudstjänster 
och kyrkkaffe. Jag är också engagerad 
i arbetet med Norrmalmskyrkans jul-
marknad.

PäR-johan:
1. En varm famn med utrymme för 
sång, tro och engagemang.
2. Jag ingår i församlingsstyrelsen och 
sociala utskottet. Jag är med i snickar-
gruppen; arbetar med julmarknaden; är 
med i en kyrkkgrupp; sjunger i kör och 
är med i en samtalsgrupp.

KERstin:
1. Norrmalms-
kyrkan har betytt 
olika saker för mig 
genom åren. När 
barnen var yngre 
var fokus på barn-
musik och körer 
och på olika aktiv-
iteter med barnen. 
Nu är kyrkan också en plats där jag vill 
utveckla och fördjupa min tro. 
2. Jag deltar på gudstjänster och i 
samtalsgrupper men också genom att 
sjunga i olika körer. Är också med i 
Musikskolans ledningsgrupp. Att bidra 
på olika sätt känns också viktigt, det 
gör jag i kyrkgruppen men även som 
medlem i förtroenderådet.

ÖRjan:
1. Kompisar i alla åldrar. Och naturligt-
vis körsång!
2. Jag gör ljusgloben i kyrksalen ren 
från stearin varje vecka. Jag ser det som 
ett förtroendeuppdrag för att jag vet att 
ljuständningen är viktig för många. Och 
så lagar jag stolar som har gått sönder – 
ett evighetsuppdrag...

stEfan albinsson

två frågor till fyra
1. Vad betyder Norrmalmskyrkan för dig?
2. Har du någon särskild uppgift i Norrmalmskyrkan?
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visste du att...
...allt som sker i norrmalms-
kyrkan är helt beroende av 
ideellt engagemang?

Norrmalmskyrkan ägs och förvaltas 
av Norrmalms baptistförsamling. Vid 
föreningsmöten fattas gemensamma 
beslut. Årsmötet väljer en styrelse 
som arbetar under året. Styrelsen har 
fyra utskott; Personalutskott (personal-
ärenden), Fastighetsutskott (ansvarar 
för hela förvaltningen av vårt hus, med 
reparationer och underhåll), Ekonomi-
utskott (sköter placering och förvalt-
ning av våra pengar, budgetansvarig) 
Socialt utskott (en ny grupp som ar-
betar med frågor gentemot vårt närsam-
hälle). Dessutom finns en grupp som är 
vald till förtroenderåd; ett bollplank till 
pastorerna kring ärenden som rör för-
samlingen. 

Till församlingen är ytterligare två 
föreningar knutna, var och en med sin 
styrelse och sitt verksamhetsområde. 
Alla som finns i vår barn- och ung-
domsverksamhet är medlemmar i Norr-
malmskyrkans Ungdom (NU). I styr-
elsen finns både ungdomar och vuxna 
som är ansvariga för det arbete som 
bedrivs. Dessutom finns Musikskolans 
ledningsgrupp, som består av föräl-
drar till elever. Seniorföreningen driver 
mötesplatsen för daglediga varannan 
tisdag, sköter hela årets program, med 
bokningar och genomförandet av sam-
lingarna. De arrangerar en julfest och 
en vårutflykt på Edsätra äldreboende, 
som vi har kontakt med. 

Sedan ett år tillbaka finns ytterligare 
en förening som hyr regelbundet hos 

oss I.I.E.V, en spansktalande försam-
ling, där många har sina rötter i Latin-
amerika. Deras ekonomi är helt skild 
från Norrmalmskyrkan.

Våra resurser är det vi bidrar med 
tillsammans. Ekonomin bygger till stor 
del på vår förvaltning av fastigheten 
och de ekonomiska tillgångar som  
tidigare generationer kunnat bygga upp. 
Vi är beroende av vad människor vill 
ge till vår gemenskap, av både pengar, 
tid och kunskap. Det finns utrymme att 
bidra med stora och små saker. Allt-
ifrån kunskap kring fastighetsskötsel 
och ekonomi, till kunskap kring bemöt- 
andet av människor, administration, 
städning och… Ja, egentligen är det 
bara fantasin som sätter gränser. De som 
engagerar sig gör det för att de tycker 
att Norrmalmskyrkan gör skillnad. De 
tycker att den här platsen och gemen-
skapen är viktig. Med sitt engagemang 
vill de ge något tillbaka av fått de fått, 
och uttrycker att det i sin tur ger dem 
mycket åter. Det betyder något både att 
få ge och att få ta emot och framförallt 
att få möta varandra i gemenskap.

ElisabEt RavElojaona 
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tycker du att vi gör 
ett bra arbete?
Kyrkoavgiften utgör 1 % av din års- 
inkomst och dras på skattsedeln – 
naturligtvis efter ditt medgivande. 
Det är ett bekvämt sätt att stötta en 
församling ekonomiskt.

Kyrkoavgiften gör det enklare för för-
samlingen att planera ekonomin, och 
för många församlingar är kyrkoav-
giften det som avgör om verksamheten 
kan överleva eller inte.

gör ett aktivt val!
För att göra ett aktivt val angående din 
kyrkoavgift för 2014 behöver du anmäla 
ditt val senast den 31 oktober.

Har du tidigare låtit din kyrkoavgift 
gå till Svenska Baptistsamfundet och 
önskar låta den gå till Equmeniakyrkan 
i fortsättningen? Då behöver du sam-
tycka till en flytt av din kyrkoavgift. 
Flytten gör du med knapptryck, och den 
sparar samfundet mycket administrativt 
arbete.

Har du inte angett att din kyrkoavgift 
ska gå till Svenska Baptistsamfundet 
eller Norrmalmskyrkan tidigare? Önskar 
du att din kyrkoavgift ska stötta just 
Norrmalmskyrkans arbete? Då kan du 
lämna ditt medgivande till att Skatte-
verket ska låta din kyrkoavgift gå till 
Norrmalmskyrkan (via vårt samfund 
Equmeniakyrkan).

Via länken nedan hittar du alla 
blanketter samt mer information om 
kyrkoavgiften. Har du inte internet så 
kan någon av oss i kyrkan hjälpa dig.

www.norrmalmskyrkan.se/kyrkoavgiften

Emma salmonsson

så här fördelas kyrkoavgiften
70 % går direkt 
till den försam-
ling som du själv 
väljer. 

20 % går till 
församlingar 
med särskilda 
behov, t ex att 
klara anställning 
av pastor eller av extra resurs som diakon.

10 % går till församlingars pionjära sats-
ningar, framför allt sådant som syftar till att 
starta nya församlingar.

= 100 % går till församlingarnas arbete!

Alla blanketter och mer information:
www.norrmalmskyrkan.se/kyrkoavgiften

eller

www.equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/
kyrkoavgiften

Årets julmarknad
Svårt att tro att det är redan är dags 
att börja förberedelserna för årets jul-
marknad. Lördagen den 23 november 
är det dags (se annons på bladets sista 
sida).

Som vanligt behöver vi sylt och saft 
och hembakat, hantverk av olika slag, 
slöjdat och broderat, stickat och virkat. 
Har du något som kan säljas på auk-
tion eller loppmarknad är det mycket 
välkommet. Lotteritips och vinster tar 
vi också gärna emot.

I år träffas vi till arbetskvällar en-
dast i julmarknadsveckan. För frågor 
och synpunkter, kontakta Lisbeth i jul-
marknadskommittén: tel. 070-5373520 
eller e-post lisbeth.fz@comhem.se. 

lisbEth fRanzon
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1/10 12.30 tRäff fÖR daglEdiga
Så minns jag Martin Luther King • Ragni 
lantz, journalist, delar med sig av sina egna 
erfarenheter av medborgarrättsrörelsen i 
Usa under martin luther Kings tid.  
sång: Kjell haglund.

5/10 baRnKÖRdag i andREasKyRKan

6/10 söndag 19 efter trefaldighet
11.00 gUdstjänst mEd nattvaRd 
Trons kraft • Jenny Dobers, regional 
kyrkoledare för Equmeniakyrkan stock-
holm. Elisabet Ravelojaona, körensemble 
under ledning av lotta holmberg larson.
barnens gudstjänst.

9/10 18.00 samtalsKväll om  
kRisten tRo • terminens första samtals-
kväll. Kvällens huvudperson: jona.

11/10–13/10 sjÖviKs ÅtERtRäff  
i ansgarskyrkan, västerås.

13/10 tacksägelsedagen
11.00 gUdstjänst • Tack och lov! 
Elisabet Ravelojaona. Körsbärs- och  
smultronkörer. bibelutdelning. insamling till 
equmenia.

15/10 12.30 tRäff fÖR daglEdiga
Kultur skapar hopp i Betlehem • inger 
jonasson berättar om sina erfarenheter i 
kulturprojekt i betlehem. sång: Reprisen.

18/10 19.00 mUsiKcafé 
Kör & band från betel folkhögskola, band 
från Rytmus musikgymnasium, norrmalms 
Ungdomskör och band från musikskolan.

19/10 11.00–16.00 fÖRsamlingsdag: 
“social idévERKstad 2.0”

20/10 21 efter trefaldighet
16.00 gUdstjänst • Samhället är vi
Elisabet Ravelojaona, stefan albinsson, 
Ungdomskören m. fl. Barnens gudstjänst.
fika från kl. 15.30.

23/10 18.00 samtalsKväll om  
KRistEn tRo • Huvudperson: Maria.

25/10 19.00 vi!
Ungdomssamling i Kyrkan vid brommaplan. 

27/10 22 efter trefaldighet
11.00 gUdstjänst • (H)ärligt frälst
stefan albinsson. musik: serny carpvik. 
barnens gudstjänst.

29/10 12.30 tRäff fÖR daglEdiga
frilansjournalisten nuri Kino ger oss en 
bild av de kristnas situation i syrien. 

2/11 Alla helgons dag
11.00 minnEsgUdstjänst mEd 
ljUständning • Elisabet Ravelojaona. 
sång Ulla-carin börjesdotter, orgel thore 
Kennestad.

3/11 söndagen efter alla helgons dag
16.00 gUdstjänst mEd nattvaRd 
Hopp om livet • elisabet Ravelojaona. Musik: 
serny carpvik. barnens gudstjänst. fika från 
kl. 15.30.

6/11 18.00 samtalsKväll om KRis-
ten tRo • Kvällens huvudperson: sara.

8/11 19.00 nycKElhÅlEt 

9/11 10.00 REgionsmÖtE fÖR  
EqUmEniaKyRKan
Förnyelse, utveckling & växt • För alla som 

norrmalmskyrkan okt-nov 2013

obs!
16.00

obs!
16.00

Oktober–
november

i norrmalmskyrkan
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vill ha inspiration och nya idéer, som vill 
vara med och påverka och samtidigt få 
uppdatering om vad vi gör tillsammans i 
Equmeniakyrkan. seminarier och rådslag. 
dagen avslutas med gudstjänst klockan 17 i 
vilken jenny dobers installeras som regional 
kyrkoledare. info, anmälan och detaljerat 
program för dagen: www.equmeniakyrkan.
se/regionala-radslag/program/stockholm/

10/11 24 efter trefaldighet
11.00 gUdstjänst • När det hakar upp 
sig • stefan Albinsson, Blåbärskör.

12/11 12.30 tRäff fÖR daglEdiga
Pannhusrök och läsarsånger • Författaren 
vibeke olsson falk berättar om livet i norr- 
ländska samhällen under tiden runt sunds-
vallsstrejken 1879. sång: stefan albinsson.

16/11 10.00–16.00 EndagsREtREat

17/11 söndagen före domssöndagen
11.00 gUdstjänst • Höst på jorden 
stefan albinsson, kören drivved. barnens 
gudstjänst.

20/11 18.00 samtalsKväll om  
kRisten tRo • huvudperson: Petrus.

22/11 19.00 nycKElhÅlEt 

23/11 10-15 jUlmaRKnad
hembakat, lotterier, hantverk mm. server-
ing, loppmarknad. minikonserter kl. 11, 12 
och 13. auktion kl. 13.30.

24/11 domssöndagen
11.00 gUdstjänst • Jesus – återkomsten
fiolelever. barnens gudstjänst.  
församlingsmöte.

26/11 12.30 tRäff fÖR daglEdiga
Vägar till mänsklig mognad - om tillit, livsmod 
och mening • Med journalisten och  
författaren lisbeth gustavsson.  
sång: kören Reprisen.

29/11 19.00 vi!
Ungdomssamling i Kyrkan vid brommaplan. 

1/12 första advent 
11.00 gUdstjänst mEd nattvaRd 
Glädjebud • elisabet Ravelojaona,  
adventskör. församlingens höstinsamling.

8/12 andra advent 
11.00 advEntsbÖn i KaPEllEt  
Frimodighet - uthållighet - närhet

16.00 advEntsKonsERt  
mEd lUciatÅg

norrmalmskyrkan okt-nov 2013

Den 19 oktober kl. 11-16 fortsätter vi 
diskussionerna om församlingens dia-
konala och sociala arbete, som påbör-
jades i januari. Vi kommer prata om 
vad som hänt sedan i januari, om ”jul i 
gemenskap”, vad vi vill och hur vi ska 
uppnå det. Kom och påverka!

allhelgona-musik
Gudstjänsten på alla helgons dag 2 nov 
förgylls av musik med sopranen Ulla-
Carin Börjesdotter och organist Thore 
Kennestad. Välkomna till en högtids-
stund med skönsång och ljuständning 
till minne av nära och kära!

boKa in i KalEndERn!

Social
idéverkstad 2.0
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Träffar för daglediga äger rum  
jämna tisdagar kl 12.30.

I oktober blickar vi ut över världen i 
våra tre träffar för daglediga. Genom 
Martin Luther Kings liv påminns vi om 
de svartas situation på 60-talet. Där- 
efter får vi inblickar i projekt som 
skapar hopp i Betlehem. I den tredje 
oktobersamlingen närmar vi oss den 
ohyggligt svåra situationen i Syrien 
och ställer frågan hur det ser ut för den 
kristna minoriteten i landet.

Under november handlar samling-

norrmalmskyrkan okt-nov 2013

Våra ideellt arbetande värdar kring 
musikskolans grupper betyder mycket för 
att sprida värme och trevnad.  På bilden 
syns från vänster Hans Lindestad,  
Lisbeth Franzon, Ann Cedergård, Anna-
Stina Lindestad som finns kring ons-
dagsgrupperna. På tisdagarna möter ni  
Karin Blomqvist och Inger Götestam, 
till höger på bilden. Vi uppskattar också 
att föräldrar eller andra vuxna, ibland 

arna om livet i norrländska samhällen 
i slutet av 1000-talet och om mänsklig 
mognad, tillit och livsmod. 

Du hittar hela vårt program i kyr-
kan eller på: 

www.norrmalmskyrkan.se/senior

bERit Åqvist

några barn, rycker in för att hjälpa till 
när det är som intensivast. Tack! 

I alla våra körer finns ideellt arbet- 
ande ledare. De betyder mycket 
för barnen och de är en stor till-
gång för grupperna. Hjälpledarna 
på bilden är: Isabelle Ravelojaona 
(Blåbär), Minna Levin (Smultron),  
Johanna Vingren (Smultron) och Arvid 
Svensson (Blåbär). Ge gärna hjälp- 
ledarna uppmuntran för sina insatser! 

maRiE RindboRg

seniorföreningen
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Årets konfirmander
Den 22 september var det konfirma-
tionshögtid i Norrmalmskyrkan. Då 
konfirmerades Alva Karlhager och 
Minna Levin.

lär känna jona, sara, 
maria och Petrus
I höst är samtalskvällarna om kristen 
tro tillbaka. Under fyra onsdagskväl-
lar har du chansen att lära dig mer 
om fyra bibliska personligheter, 
och diskutera centrala frågor inom  
kristen tro tillsammans med andra.

Samlingen inleds med kvällsmat, och 
därefter följer ett kort föredrag och öppet 
samtal kring våra frågor, funderingar, 
tankar och erfarenheter. Kvällarna är 
till för alla, oavsett man har en uttalad 
kristen tro eller inte. Varmt välkom-
men!

höstens huvudpersoner:
9 oktober - jona
23 oktober - sara
6 november - maria
20 november - Petrus

samtalsledare
stefan albinsson och helen florberger.

pris
60 kr/kväll inkl. mat och kaffe/te.

info & anmälan
stefan@norrmalmskyrkan.se 
eller 08-54 54 71 41

Endagsretreat
...en dag i stillhet och tystnad, 
tid att vila och hämta krafter, 

tid att begrunda, söka och finna...
Välkommen till endagsretreat lördag 
16 november kl. 10-16. Pris: 80 kr 
inklusive lunch. Möjlighet finns till 
friskvårdsmassage, 25 min för 150 kr.

anmälan och frågor: 
Elisabet: 070-422 41 98, eller  
elisabet@norrmalmskyrkan.se.  
Osa senast 11 november.

stötta Jul i gemenskap
Sedan 2007 har ett antal hjälporgani-
sationer och församlingar i Stockholm 
gått ihop för att inbjuda människor till 
ett värdigt julfirande. I gemenskapen 
ryms t ex de som lever i hemlöshet, en-
samhet, fattigdom och annan utsatthet.

Jul i Gemenskap genomförs tack 
vare frivilliga insatser och gåvor. Vill du 
ge en gåva eller kanske ställa upp som 
volontär? Besök www.juligemenskap.se.
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Här finns förslag på läsningar ur Bibeln. 
Texterna är valda utifrån kyrkoårets  
teman. På Norrmalmskyrkans Face-
book-sida finns varje dag en länk till da-
gens bibeltext. Följ oss där om du vill!

30 sept–4 okt Att lyssna i tro
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

5–11 okt Trons kraft
lö Ps 73:23-26 • 19 söndagen efter trefal-
dighet Joh 9:1-7, 24-39 • må Rom 4:1-23 •
ti Rom 4:13-25 • on Rom 5:1-11 • to Rom 
1:7-17 • fr Fil 4:10-20

12–13 okt Lovsång
lö Ps 65:9-14 • tacksägelsedagen Matt 
15:29-31

14–18 okt Att leva tillsammans
må Rut 1:6-19 • ti Ps 68:5-7 • on Heb  
13:2-3 • to Joh 11:1-7 • fr Pred 4:9-12

19–25 okt Samhällsansvar
lö Ps 40:14-18 • 21 söndagen efter trefal-
dighet Luk 19:1-10 • må Am 5:4-15 •   
ti Hes 34:18-22 • on Hes 34:1-10 •  
to ords 31:8-9 • fr neh 2:1-18

26–31 okt Frälsningen
lö Ps 62:10-13 • 22 söndagen efter trefal-
dighet Mark 4:26-29 • må Jes 33:20-22 •
ti Jes 63:7-9 • on ef 2:4-10 • to Rom 10:12-13

1–3 nov Allhelgonahelgen
fr Ps 126 • Alla helgons dag Helgonen Matt 
5:13-16 • Alla själars dag Vårt evighetshopp 
joh 6:37-40

4–8 nov Förlåtelse utan gräns
må Jes 64:6b-9 • ti ef 4:29-32 • on Matt 
18:21-35 • to 1 Joh 1:9 • fr Rom 3:23-24

9–15 nov Den yttersta tiden
fr Ps 39:5-8 • 24 söndagen efter trefal-
dighet Matt 24:3-14 • må Apg 2:17-21 •
ti ef 5:16-20 • on Upp 7:1-8:4 • to 2 thess 
2:1-8 • fr 1 Joh 2:18-27

16–22 nov Vaksamhet och väntan
lö Ps 139:1-18 • söndagen före domssönd-
agen Luk 12:35-40 • må 2 Mos 12:1, 3, 6-8, 
11, 40-42 • ti Jer 1:17-19 • on 1 Pet 1:13-
17 • to Jes 8:17-9:2 • fr kol 4:2-6

23–29 nov Kristi återkomst
lö Ps 102:26-29 • domssöndagen Joh  
5:22-30 • må Apg 1:10-11 • ti sak 14:4-9 • 
on Jes 4:2-6 • to 1 kor 4:4-5 • fr Fil 1:3-11

30 nov –7 dec Ett nådens år   
lö Ps 24 • första söndagen i advent Matt 
21:1-9 • må Luk 4:16-23 • ti Jes 61:1-4 • 
on Jes 62:1-7 • to Jes 30:18-19 • fr Fil 
1:3-11
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församlingsfamiljen
från och med förra numret publiceras inte 
adressuppgifter här, då det räknas som 
personuppgifter. Har du flyttat och vill att 
din adressändring syns här? meddela Emma 
så publicerar vi din nya adress.

födelsedagar
17 okt Ulrika Rosander 50 år
19 okt gunborg carsbring 91 år
28 okt Evald lindholm 92 år
21 nov marianne Öberg 85 år
22 nov lars brinck 50 år
26 nov gunlög nordlander-maruy 70 år

barnvälsignelse
den 29 september välsignades Emmy,  
vilgots lillasyster, dotter till sara  
gustafsson och daniel boström.

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

diakon:
gunnel näsfors  070-144 15 46

diakon@norrmalmskyrkan.se

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

Kommunikation:
Emma salmonsson 54 54 71 30 (exp)

vaktmästare:
björn landström

54 54 71 32, 0739-123 565

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

norrmalmskyrkan okt-nov 2013

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

nästa nummer omfattar dec 2013–jan 2014, med manusstopp den 14 november.

hej jacob!
Jacob Molander går 
sista året på THS 
(Teologiska hög-
skolan Stockholm). 
Under hösten finns 
Jacob hos oss 
under tre perioder 
för verksamhetsbaserad praktik. Som 
handledare hoppas jag att ni ska ta väl 
hand om honom!

ElisabEt RavElojaona 



Posttidning b

NorrmalmskyrkaN
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

bEgRänsad EftERsändning
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan

Adventskonsert
med luciatåg

Norrmalmskyrkan
9 dec kl 16.00

Smultron- & Körsbärskörer
Norrmalms Ungdomskör

Vox Nova

Varmt välkommen till Norrmalmskyrkans årliga

J u l m a r k N a d
lördag 23 nov kl 10-15

Servering • Hembakat • Hantverk • Lotter
Blommor • Sylt & saft • Barntombola • Loppis

minikonserter kl. 11, 12 och 13
auktion kl. 13.30


