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Människa av kött och blod
”Det är en sådan som Gud ville bli!”

Insidekrönikan, s. 2
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”Et incarnatus est...” 
Sopranarian från 
Mozarts ofullbor-
dade mässa i c-moll 
är ett av de vack-
raste musikstycken 
jag vet. Mjukt, ömt 
och sensuellt tolkar 
Mozart en text ur den nicenska tros-
bekännelsen. 

Texten finns i det avsnitt av tros-
bekännelsen som handlar om hur Guds 
Son stiger in i världen och tiden. I den 
senaste svenska översättningen lyder 
denna passage: ”Och blev människa 
av kött och blod...” En mjuk, öm och 
sensuell sång om den kristna julens 
budskap – och om vad för slags Gud de 
kristna säger sig tro på och bekänna sig 
till: En Gud som blir människa av kött 
och blod. 

En sådan Gudstro överskrider de 
uppsatta gränserna mellan heligt och 
profant; mellan andligt och världsligt; 
mellan andakt och arbete. Om vi vill 
vara trogna julens mysterium kan and-
lighet inte bli en flykt från verkligheten, 
utan en vandring i verkligheten. Inför 
varje människa vi ser får vi tänka: ”Det 
är en sådan som Gud ville bli!” 

Den kristna läran om inkarnationen 
(dvs. att Gud blev människa) är egent-
ligen en hädisk tanke – och så har många 
andra religioner mycket riktigt uppfat-
tat denna lära. Den säger nämligen att 
det inte längre går att avgränsa det rent 
gudomliga och andligt förfinade från 
det mänskliga och kroppsliga. En tidig 
kristen lärare (Athansios) kunde ut- 
trycka det så här drastiskt: ”Guds Ord 

blev människa för att människan skulle 
bli gudomliggjord.” Och allt sedan 
inkarnationen finns det enligt denna lära 
också något sant mänskligt i Gud själv.

Tanken svindlar. Men kokar vi ner 
det hela är julens läxa ändå ganska 
konkret och okomplicerad: Möt dig 
själv och andra människor med tanken: 
”Det är en sådan som Gud ville bli!” 

Ganska enkelt egentligen…och väl-
digt svårt.

Stefan albinSSon
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Människa av kött och blod

Är Kristus delad?
Böneveckan för kristen enhet firas 
samtidigt i 75 länder under perioden 
18–25 januari (på södra halvklo-
tet hålls böneveckan på annan tid). 
En ekumenisk grupp någonstans i 
världen tar varje år fram ett tema, 
bibeltexter och böneämnen för veck-
an. I år utgörs gruppen av inuiter i 
norra Kanada. 

Årets tema ”Är Kristus delad” bygger 
på en vers ur Första Korinthierbrevet. 
Där diskuterar aposteln Paulus mång-
falden, men också splittring och upp-
delningar som rådde bland de kristna 
i Korinth. Arbetsgruppen för årets 
bönevecka skriver: ”[Paulus] fråga är 
angelägen även för oss som mer än 
tidigare generationer lever i kulturell 
mångfald. Vår utmaning är att ta vara 
på rikedomen i detta och inte frestas till 
att leva i segregation.”

Måndag 20/1–fredag 24/1 är det 
”Bön i böneveckan” klockan 17.30 i 
kyrksalen. Välkommen att vara med! 



3

berit lämnar över 
stafettpinnen efter 
120 seniorträffar
Sedan 2008 har Berit Åqvist varit 
ordförande för Norrmalmskyrkans 
Seniorförening. Hon har också varit 
programansvarig för föreningens 
samlingar under 8 år. Vid årsskiftet 
avslutar Berit dessa uppdrag. Stefan 
Albinsson passade på att ställa några 
frågor till henne.  

Om du skulle välja tre ord som du tyck-
er kännetecknar dessa samlingar för 
daglediga – vilka skulle det vara?
– Tro, frihet och gemenskap.
Under åren har Seniorföreningen bju-
dit på många intressanta gäster och 
spännande föredrag. Kan du plocka ut 
några extra glänsande guldkorn?
– Hur gör jag det bland drygt 120 prog-
ram? Min första association går till 
år 2008 och Ingegerd Rooths besök. 
Hennes berättelse under rubriken Nära 
himlen i det gröna helvetet tog tag i 
mig, och i många med mig. Hennes 
bok med samma titel ger inblickar i 
en fantastisk verksamhet i missionens 
tjänst, skriven av en mycket kunnig, 
enga-gerad och klok kvinna – Ingegerd 
själv. Det här programmet kan konkre-
tisera ordet tro, och en kristen tros stora  
betydelse i praktisk gärning. 
– Stig Fredrikssons besök år 2011 under 
rubriken Som hemlig kurir i Moskva 
åt nobelpristagaren Alexander Solzje-
nitzyn hör också till favoritprogrammen 
för min del, ett program som utöver en 
spännande historia talade om berövad  
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frihet. Jag vill också nämna höstens prog- 
ram som aktualiserade den förföljelse 
kristna utsätts för i många länder, just 
då handlade det om Syrien. Det kan 
långt ifrån kallas ett extra glänsande 
guldkorn – men vår möjlighet att mötas 
i frihet är guld värd. Uppfordrande!
– Så tänker jag på programmet som vi 
skapade själva: Tanten i våra hjärtan 
och i våra kyrkor. Det var på sitt sätt en 
höjdare. Med ett omväxlande, roligt, tanke- 
väckande och brett program med både 
utställning, intressanta gäster och stort 
kaffekalas hyllades den svenska tanten. 
Inget program har samlat så många: 96 
deltagare. Det tillsammans med Gubb-
röra, som våra herrar så förtjänstfullt 
svarade oss tanter med, visar vikten av 
att engagera många. Gemenskap be-
tyder delaktighet, något som vi kanske 
borde tänka på ännu mer.
Vilken funktion fyller de här träffarna 
för daglediga – för dem som kommer på 
samlingarna; för Norrmalmskyrkan?
– De är utan tvekan gemenskapsbefräm-
jande. Nya tankar föds. Vi behöver alla 
stimulans för vår tankeverksamhet och 

forts. på sid. 9
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Social idédag 19 okt
Pastor Katarina Alexandersson från 
Andreaskyrkan inledde dagen med att 
berätta om hur de vågade ta steget att 
inbjuda till ”Påsk i gemenskap” och bli 
en kugge i det nätverk av ideella orga- 
nisationer och församlingar i Stock-
holm som skapar lunchgemenskap för 
personer som lever i hemlöshet, utsatt- 
het, fattigdom eller som inte känner 
sig hemma någon annanstans. En ge-
menskap som understryker allas del-
aktighet. Gästen, volontären, social-
arbetaren, pastorn eller diakonen - alla 
bidrar med sina färdigheter och person-
ligheter till det som kallas gemenskap. 

Hennes berättelse inspirerade till 
bra samtal och konkreta förslag till 
hur vi kan gå vidare som församling i 
detta. Redan i jul är vi med som med-
arrangörer till Jul i gemenskap. Läs mer 
om detta på sid. 5. 

Under dagen fattade vi även beslut 
om att ta del i lördagsluncherna, kan-
ske redan under våren 2014. De kon-
takter som har tagits med andra ak-
törer i vår stadsdel presenterades 
också. Det känns spännande att det 
vi länge talat om nu blir konkret. Ett 
uttryck för detta är de språkcaféer 
som nu pågår både på onsdag för- 
middag och torsdag kväll. 

eliSabet ravelojaona

it’s hard to be a saint 
in the city
Vad innebär det att vara kyrka i ett av 
världens mest sekulariserade områden? 
Hur kan storstadsregionens församling-
ar i Equmeniakyrkan göra evangeliet 
tillgängligt i ett mångkulturellt sam-
hälle? Är det möjligt för gamla försam-
lingar att förnyas, utvecklas och växa? 
Hur formar vi sammanhang där vår 
längtan tas på allvar? Hur arbetar vi med 
församlingsblad, sociala medier och 
grafisk profil? Hur håller vi de interna-
tionella frågorna levande i Equmenia-
kyrkans församlingar?

Och tycker du att förra stycket inne-
håller väldigt många frågor? Dessa, och 
ännu fler, dryftades på det allra första 
rådslaget för Equmeniakyrkans region 
Stockholm. 

Rådslaget hölls i Norrmalmskyr-
kan den 9 november. Dagen inleddes 
med att regionala kyrkoledaren Jenny 
Dobers både utmanade och inspirerade 
deltagarna utifrån Bruce Springsteen-
citatet  It’s hard to be a saint in the city 
(”Det är svårt att vara helgon i staden”). 
Därefter fanns möjlighet att välja 
olika seminarier, och dessutom möttes  
regionens förtroenderåd för första  
gången.

Dagen avslutades i en gudstjänst 
med installation av Jenny Dobers, samt 
bön för regionens anställda och försam-
lingar. I gudstjänsten medverkade bland 
annat pastorer, musiker och körsångare 
från Norrmalmskyrkan.

Equmeniakyrkan 
region Stockholm 

består av 88 församlingar i Stockholms, 
Uppsala och Gotlands län. Regionen 
har fått ett särskilt uppdrag av Equme-
niakyrkan att belysa och arbeta med 
storstadsfrågor.

Stefan albinSSon   
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Ett fint sätt att 
inleda julfirandet 
är vår samling på 
Julafton 11.00. 
Då möts vi kring 
krubban för att 
berätta julevan-

geliet och sjunga några av de kända 
julpsalmerna.

För dem som önskar finns det möj-
lighet till fortsatt gemenskap i Imma-
nuelskyrkan. 17.00–21.00 firas ”Jul i 
gemenskap”, alla tre juldagarna. Där 
bjuds på god mat, umgänge, klapputdel-
ning på julafton, olika program och en 
avslutande andakt på kvällen. Bakom 
arrangemanget står ett flertal kyrkor i 
Stockholm, tillsammans med Stads- 
missionen, Frälsningsarmén, Volontär-
byrån, Kockarna Chef United med 
flera. Norrmalmskyrkan finns i år med 
som medarrangör. Elisabet Ravelojaona 
finns på plats i Immanuelskyrkan på jul- 
dagen och vår diakon Gunnel Näsfors 
är där på Annandag jul.

Annandag jul bjuder vi till knyt- 
kalas i Norrmalmskyrkan, en jullunch. 
Vi möts 12.00 för att göra julfint, duka 
och lägga sista handen vid maten. 
Välkommen att bidra med det du vill. 
Lunchen serveras ca kl. 13.00. 

För mer information om samling-
arna kontakta elisabet@norrmalmskyr-
kan.se, eller 070-422 41 98.

Nyårsdagen firar vi gudstjänst  
kl. 11.00, med bön för det nya året och  
nattvardsfirande.

Trettondagsafton, söndag 5 januari 
15.00 (obs tiden) blir det Trettonde-

dagsfest. Vi börjar i kyrksalen med 
julspel och en rad fina jul- och trett-
ondedagspsalmer. Därefter fortsätter vi 
gemenskapen en trappa ned med julgröt 
och dans kring granen. Ett firande som 
har hunnit bli en tradition de senaste 
åren. Fler och fler – i alla åldrar – har 
upptäckt Trettondedagsfesten som ett 
fint och härligt sätt att avsluta julfiran-
det med, innan vardagen tar vid igen.

eliSabet ravelojaona

julen i norrmalmskyrkan

Konfirmationsläsning
Under vårterminen drar vi igång en ny 
konfagrupp för dig som går i sjuan eller 
åttan. Läsningen sprids ut över 1½ år, 
och innehåller bl.a. två sommarläger i 
Dalarna tillsammans med ca 120 ung-
domar från hela landet. 

Håll utkik efter mer informa-
tion eller kontakta Stefan Albinsson: 
stefan@norrmalmskyrkan.se.
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1/12 första advent 
11.00 GuDStjÄnSt MeD nattvarD 
Nytt år! Ny tid? • elisabet ravelojaona, advents-
kör. församlingens höstinsamling.

8/12 andra advent 
11.00 aDventSbön i Kapellet  
Frimodighet – uthållighet – närhet • elisabet 
ravelojaona.

16.00 aDventSKonSert MeD luciatåG
Smultronkören, Körsbärskören, norrmalms 
ungdomskör, vox nova, församlingens 
musiker och solister.

10/12 12.30 trÄff för DaGleDiGa
luciatåg och -sång med elever från betel 
folkhögskola. luciakaffe och adventsandakt.

15.00 SMåbÄrenS avSlutninG

14/12 14.30 barnMuSiKavSlutninG
16.00 blåbÄrenS avSlutninG

15/12 tredje advent
11.00 Gudstjänst • Vänd om! Vart då?
Stefan albinsson och kören reprisen.

18/12 18.00 toMterocK
avslutningskonsert för band ur Musikskolan.

22/12 fjärde advent
11.00 Gudstjänst • Maria 
Stefan albinsson.

24-26/12 jul i GeMenSKap  
i immanuelskyrkan 17.00 – 21.00. Mer info: 
www.juligemenskap.se eller via elisabet 
ravelojaona.

24/12 julafton
11.00 SaMlinG KrinG Krubban
Elisabet Ravelojaona med flera, julkör.

26/12 annandag jul
12.00 jul i våRt hus •  julfest med knytkalas.

29/12 söndag efter jul
11.00 GuDStjÄnSt • Störst i himmelriket
Stefan albinsson, musik: Serny carpvik.

1/1 nyårsdagen
11.00 GuDStjÄnSt MeD nattvarD 
Namnet • Böndag för fred i världen
Stefan albinsson, musik: Serny carpvik.

3-4/1 filMMaraton för unGDoMar 

5/1 trettondedagsafton
15.00  trettonDeDaGSfeSt
julspel, gröt och dans kring granen.

12/1 första efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst • Identiteten
age Kempe, Gunnel näsfors, sånggruppen tre 
ess från Smedjebacken. barnens gudstjänst 
börjar för terminen.

14/1 14.00 julfeSt på eDSÄtra
Kören Reprisen, Gunnel näsfors m fl.

15/1 17.00-21.00 KurSKvÄll:  tryGGa 
BaRn, tRyGGa vuxna • anette Kyhlström, 
diakon, och ann Hellströmer, socialarbetare.
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Det nya årets 
första  
seniorträffar
Seniorföreningens 
första samling 2014 äger rum den 
21 januari kl. 12.30. Samlingen 
därpå, den 4 februari kl. 12.00, 
inleds med förening-ens årsmöte. 
i februari träffas vi även den 18:e. 
Hjärtligt välkomna till ett nytt år i 
Seniorföreningen!

19/1 andra efter Trettondedagen
11.00 Gudstjänst • Vittnesbördet
”Hoppets tid” - equmeniakyrkans interna-
tionella insamling. elisabet ravelojaona. Sång: 
Markus Målsäter. församlingsmöte.

bönevecKan för KriSten enHet:

20/1 Martin Luther King-dagen
17.30 bön i bönevecKan •  Tillsammans 
är vi kallade att vara heliga

19.00 åretS icKevålDSpriS i Martin 
lutHer KinGS anDa delas ut vid en 
festkväll i norrmalmskyrkan.

21/1 17.30 bön i bönevecKan 
Tillsammans tackar vi för Guds nådegåvor hos 
varandra

22/1 17.30 bön i bönevecKan 
 Tillsammans saknar vi inte någon andlig gåva

23/1 17.30 bön i bönevecKan 
Tillsammans bekräftar vi att Gud är trofast

24/1 17.30 bön i bönevecKan 
Tillsammans är vi kallade till gemenskap

26/1 tredje efter trettondedagen
16.00 GuDStjÄnSt på SvenSKa ocH 
spansKa •  Jag skäms inte för evangeliet • 
Stefan albinsson och nicky vingren.

28/1 18.00 SaMlinG för  
KyrKGrupperna
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årsmöten:
4 februari kl. 12.00 

Seniorföreningens 
årsmöte

12 Mars kl. 17.30
norrmalmskyrkans ungdoms 
årsmöte. Kvällsmat från kl 17.00.

23 Mars efter gudstjänsten
församlingens årsmöte

obS!
16.00

terminsstarter i Musikskolan

instruMentalelever
vecka 3 och 4. varje elev får info 
via sin lärare.  

barnMusik, sMÅbär, körer 
vecka 4 (tisd 21 jan–torsd 23 jan).
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ickevåldspriset i  
Martin luther Kings 
anda
Välkommen att vara med när Ickevålds-
priset i Martin Luther Kings anda delas 
ut i Norrmalmskyrkan måndagen den 
20 januari klockan 19.00. 

Förra året tillföll priset Maj Britt 
Theorin för hennes ”till synes outsinliga 
energi och smittande entusiasm i sitt 
livslånga engagemang för fred”. Vem 
som får priset 2013 var inte känt vid 
pressläggningen av detta nummer, men 
kommer att meddelas på annat sätt.
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tack för ännu en fin 
julmarknad!
Årets marknad den 23 november blev 
ännu en glad och härlig dag full av  
gemenskap och glädje.

Varmt tack till alla som hjälpte 
till under dagen genom att arbeta i 
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 som 
hållit i trådarna för årets julmarknad.

Kvällens programledare är Doreen 
Månsson. Dessutom medverkar pris- 
tagaren, Stockholm Gospel och Doreen 
Månssons barnkör m. fl.

Arrangörer: Equmeniakyrkan i  
samarbete med Sveriges Kristna Råd 
och Bilda. 

Tack vare allas fina insatser kan 
vi tillsammans skänka ett stort bidrag 
till Equmeniakyrkans internationella 
arbete, till Diakonias hjälparbete i  
Filippinerna, samt till församlingens 
barn- och ungdomsarbete. Tusen tack!

StyrelSen
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Samtalskvällar 

om kristen tro
Norrmalmskyrkan våren 2014

fyra onsdagar kl 18-20

Start 5 februari

trygga barn trygga 
vuxna
Välkomna till en afton där vi tillsam-
mans med Anette Kyhlström, diakon, 
och Ann Hellströmer, socialarbetare, 
reflekterar över vad som gör att barn 
känner sig trygga med en vuxen och hur 
man som vuxen ska tänka kring säker-
hetsfrågor vid ensamarbete.

var, när och hur?
Onsdag 15 januari kl. 17–21 i Norr-
malmskyrkan. Kvällen är gratis.  
Anmäl dig senast den 8/1 till elisabet@
norrmalmskyrkan.se (ange ev special-
kost i anmälan).

prograM
17.00 vi äter en enkel måltid tillsammans
17.30 anette och ann leder samtal kring 
trygghet, kroppsspråk, säkerhet och anmäl-
ningsskyldighet.
20.30 Reflektion och utvärdering
21.00 Kvällen avslutas 

välkoMMen!

forts. från sid. 3, 
intervju med Berit Åqvist:

Ny DVD!
Som barn i ditt hus
av och med 

Norrmalmskyrkans ungdomskör
Finns att köpa inom kort
100 kr

a
ll vår studieverksam

het
sker i sam

arbete m
ed bilda

impulser för engagemang. Förhopp-
ningsvis ger våra möten bränsle till en 
fördjupad tro. En hel del nya människor 
kommer till våra samlingar, några har 
knutits närmare till församlingslivet. 
Jag tror att gemenskapen som helhet är 
oerhört betydelsefull för församlingen 
– människor binds samman i tro, frihet 
och gemenskap.
Hur känns det att lämna ordförandeska-
pet efter åtta år?
– Jag har trivts väldigt bra i uppgiften, 
uppskattat mina styrelsekompisar som 
gjort ett fantastiskt fint arbete och själv 
har jag fått stimulans genom alla int-
ressanta gäster. Nu känns det helt rätt 
att lämna över uppgiften. Jag ser bakåt 
med tacksamhet och önskar allt gott för 
dem som fortsätter eller kommer nya in 
i just den här uppgiften.

Stefan albinSSon
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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–6 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

7–13 dec Guds rike är nära
lö ps 85:9–14 • andra söndagen i advent 
Mark 1:14–15 • må jes 43:16–21 • ti nah 
1:15 • on 1 tim 6:14–15 • to upp 10:5–7 •
 fr 1 joh 2:7–8

14–16 dec Bana väg för Herren
lö ps 146:3–9 • tredje söndagen i advent 
luk 3:1–15 • må apg 13:22–26 

17–20 dec Kom Jesus, kom Immanuel!
det finns en tradition att under de sista 
dagarna i advent meditera över några 
bilder i Gamla testamentet som kristna 
har förknippat med jesus. Denna tradition 
är bakgrunden till en internationellt ofta 
sjungen adventspsalm: ”Kom, jesus, kom 
immanuel” (Sv. ps 423). • ti Visheten ords 
1:20–23; Matt 11:19 • on Laggivaren 5 Mos 
30:11–14; Rom 10:6–9    • to Telningen av 
Jishajs stam jes 11:10; Rom 15:8–13  •  fr 
Davids nyckel jes 22:22–23; upp 3:7–8  

21–22 dec Herrens moder
lö ps 145:8–13 • fjärde söndagen i advent 
luk 1:39–45  

23 dec
må Emmanuel jes 7:14; Matt 1:22–23

24–27 dec Jul  
julafton luk 2:1–20 • juldagen Matt 
1:18–25 • annandag jul (martyrerna) Matt 
10:32–39 • fr joh 1:1–14

28–30 dec Guds barn
lö ps 71:2–6 • söndagen efter jul Matt 
18:1–5 • må Rom 8:15–17

31 dec – 3 jan I Jesu namn
nyårsafton ps 121 • nyårsdagen joh 
2:23–25 • to Kol 3:17 • fr 1 joh 3:23  

4–5 jan Guds hus
lö ps 84:2–5 • söndagen efter nyår joh 
2:13–22

6–10 jan Guds härlighet i Kristus
trettondedag jul Matt 2:1–12 • ti luk 
11:29–32 • on Kol 1:15–17 • to Rom 
16:25–27 • fr Ef 5:13–14

11–17 jan Jesu dop
lö ps 89:20b–29 • första söndagen efter 
trettondedagen Mark 1:9–11 • må heb 
1:6–9 • ti 2 sam 7:8–16 • on 1 Krön 
22:9–10 • to apg 10:37–38 • fr jes 11:2

18–19 jan Livets källa
ps 19:2–7 • andra söndagen efter tret-
tondedagen joh 5:31–36

20–24 jan Ekumeniska böneveckan 
Tillsammans...
må ...är vi kallade att vara heliga 1 pet 
2:9–10 • ti …tackar vi för Guds nådegåvor 
hos varandra Fil 1:3–11 • on …saknar vi inte 
någon andlig gåva Ef 4:7–13 • to …bekräftar 
vi att Gud är trofast heb 10:19–25 • fr ...är vi 
kallade till gemenskap 1 joh 1:3–7

25–31 jan Jesus skapar tro
lö ps 36:6–10 • tredje söndagen efter 
trettondedagen joh 4:46–54 • må 2 thess 
2:16–17 • ti 1 thess 3:11–13 • on 1 tim 
1:14 • to 1 Kor 15:57 • fr Rom 10:14-17

norrMalMskyrkan dec–jan 2013

ordet
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norrMalMS baptiStförSaMlinG
norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm
bankgiro: 5942-7377

ring oss:
tel 08-54 54 71 30 (tel.svarare)
entré 54 54 71 31
ungdomsvåningen 54 54 71 39

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, 0728-58 49 93

Diakon:
Gunnel näsfors    0707-94 33 57

Studentpastor:
Helen florberger

54 54 71 38, 0708-94 88 28
 

församlingsmusiker:
lotta Holmberg larson 
 54 54 71 34, 0707-211 969
Marie rindborg 
 54 54 71 36, 070-155 26 41

Kommunikation:
emma Salmonsson

vaktmästare:
björn landström

54 54 71 32, 0739-123 565
peter Holm               0707-297 347

Musikskolan:
musikskolan@norrmalmskyrkan.se
jonatan larson 
 54 54 71 35, 0769-428 956

norrMalMskyrkan dec–jan 2013

ansvarig utgivare: Herbert Sundin | redaktion: 
Stefan albinsson, emma Salmonsson 

tryckt i norrmalmskyrkan, Stockholm.
nästa nummer omfattar feb-mars 2014, med 

manusstopp den 14 januari.

vi har 
nya 

telefon-
nuMMer!

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
18 dec Margit Hammenfors 90 år
17 jan Michael Westman 50 år
21 jan Maj Sabel 95 år

avlidna
Helge lidén 20/121923 – 27/10 2013



poSttiDninG b

norrMalMskyrkan
norrtullsg. 37
113 27 Stockholm

beGrÄnSaD efterSÄnDninG
vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan


