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I år är det femtio år 
sedan Norrmalms-
kyrkan invigdes. I 
kyrkorummet finns 
Kerstin Ekegrens 
textila konstverk 
Livets källa i blick-
fånget. Men vad föreställer konst-
verket egentligen? Här är några 
ledtrådar till tolkning:

•	 Solen:	Gud	som	låter	sin	sol	lysa	över	
allt	och	alla	är	livets	källa.	

•	 Duvan:	 Livet	 från	 Gud	 flödar	 över	
världen	genom	den	heliga	Anden.

•	 Korset:	Kristus	visar	att	Guds	 liv	är	
kärlek.	Allt	 skapat	 finns	 i	 kärlekens	
flod	som	utgår	från	Kristi	kors.

De	 fyra	flodgrenarna:	 I	Bibelns	 berät-
telse	om	Edens	lustgård	heter	det	att	en	
flod	rann	upp	i	paradiset.	Floden	delade	
upp	sig	i	fyra	grenar	som	rann	ut	över	
världen.	 I	 Ekegrens	 konstverk	 delar	
kärlekens	livsflod	upp	sig	i	fyra	grenar	
som	alla	utgår	från	korset.	De	represen-
terar	Nya	testamentets	fyra	evangelier.	
I	 varje	 flodgren	 finns	 berättelser	 och	
händelser	ur	vart	och	ett	av	evangelier-
na	avbildade.

Men	 det	 finns	 mer	 att	 upptäcka!	
Med	lite	fantasi	bildar	korset	masten	på	

en	båt	över	vil-
ken	 en	 regnbå-
ge	breder	ut	sig.	
Duvan,	 regn-	
bågen	och	båten	
ger	 association-	
er	 till	 berättel-
sen	 om	 Noas	
ark.	 Båten	 har	

i	 kristen	 tolkningstradition	 kommit	
att	 representera	 kyrkan.	Regnbågen	 är	
hoppets	symbol.	Och	duvan	som	före-
kommer	i	berättelsen	om	Noas	ark	är	en	
vedertagen	fredssymbol.	

I	 Ekegrens	 konstverk	 antar	 dess-	
utom	 båtens	 skrov	 och	 de	 fyra	 flod-	
grenarna	formen	av	en	bägare	som	kan	
symbolisera	nattvarden.

Längst	 ner	 mynnar	 de	 fyra	 flod-	
grenarna	ut	i	ett	horisontellt	band	som	
reflekterar	 regnbågens	 färger.	 Konst-	
nären	 själv	 tänkte	 sig	 att	 det	 horison-
tella	bandet	var	Jordanfloden	där	Jesus	
döptes	som	en	av	oss	–	i	hörsamhet	mot	
Gud	 och	 i	 solidaritet	 med	 mänsklig-	
heten.		

Jag	 dröjer	 gärna	 kvar	med	 blicken	
vid	det	där	bandet	längst	ner	på	konst-
verket	 (dopvattnet	 som	 återspeglar	
hoppets	regnbåge)	och	tänker	på	inled-
ningsorden	 till	 vår	 kyrkas	 ordning	 för	
dopgudstjänsten:	 ”I	 den	 gemenskap	
Gud	skapar	genom	dopet	bryts	sociala	
skillnader	ner	och	uppdelningar	suddas	
ut.	Alla	är	vi	ett	i	Jesus	Kristus.”

Var,	 hur	 och	 på	 vilka	 sätt	 kan	 vi	
återspegla	 en	 sådan	 hoppingivande	
tanke?	Hur	hjälper	vi	varandra	att	både	
bära	och	bäras	av	visionen	om	”en	ge-
menskap	 där	 sociala	 skillnader	 bryts	
ner	och	uppdelningar	suddas	ut”?	Kan-
ske	skulle	vi	kunna	tillåta	oss	att	se	alla		
aktitiveter	 och	 möten	 som	 dagligen	
äger	 rum	 inom	 Norrmalmskyrkans	
femtio	 år	 gamla	 väggar	 som	 övnings-
tillfällen	 för	 just	 detta.	 Med	 betoning	
på	 just	”övning”.	Och	 i	ödmjukhet	 in-
för	att	visionen	är	mycket	större	än	vad	
som	någonsin	kan	rymmas	inom	någon	
byggnads	väggar.

Stefan albinSSon

NorrmalmskyrkaN feb-mar 2014

“livets källa”
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Minnen från 60-talet
Hur var det i Norrmalmskyrkan för 
femtio år sedan? Vi frågade Herbert 
Sundin som varit med från början.

När var du första gången i Norrmalms-
kyrkan?
–	När	kyrkbygget	hade	hunnit	upp	 till	
gatuplanet	 lyckades	 jag	 gå	 in	 genom	
hyresfastigheten	 och	 in	 i	 det	 som	
skulle	 bli	 ungdomsvåningen.	 Hyres-
fastigheten	var	ju	färdigbyggd	lite	tidi-
gare	 än	 kyrkodelen	 så	man	 fick	 gå	 in	
genom	33:an	och	ner	i	gången	över	till	
kyrkdelen.
–	 Den	 9	 december	 1962	 klockan	 10-
10.30	 var	 det	 en	 gudstjänst	 på	 bygget	
som	alltså	hunnit	upp	 i	gatuplanet.	En	
plattform	hade	byggts	upp	ungefär	där	
doptavlan	 hänger	 i	 församlingssalen.	
Joel	Sörensson	som	var	 församlingens	
pastor	talade,	det	var	ungefär	300	per-
soner	närvarande	som	fick	stå	och	lyss-
na	till	Joel.
När var du första gången på riktigt, så 
att säga, i kyrkan?
–	Den	högtidliga	invigningen	hölls	den	
1	mars	 1964.	Gudstjänsterna	 var	 dub-
blerade	 (kl.	 11	 och	 kl.	 12.15).	 Första	
unisona	 sången	 var	 ”Gud	 är	 här	 till-
städes”.	 Joel	Sörensson	predikade	och	
i	 övrigt	 medverkade	 Baptistsamfun-
dets	 missionsföreståndare,	 distrikts-
föreståndaren	och	församlingens	äldste.
–	 På	 kvällen	 var	 invigningshögtiden	
klockan	18.	För	de	som	inte	fick	plats	
i	kyrkan	fanns	intern-tv	nere	i	försam-
lingsvåningen.	Då	var	kyrkans	arkitekt	
Stig	Hermansson	med,	 liksom	Kerstin	
och	 Sture	 Ekegren	 som	 gjort	 textilen	
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och	 Bernt	 Helleberg,	 konstnären	 som	
gjort	kyrkfönstret.
–	Året	som	följde	fylldes	kyrkan	prak-
tiskt	 taget	 varje	 söndag.	 Då	 höstter-
minen	började	invigdes	orgeln	och	nya	
medarbetare	 hälsades	 välkomna.	 Då	
började	Roland	Forsberg,	Berit	Åqvist	
och	församlingssystern	Ing-Britt	Holm.
Är det andra gudstjänster du minns?
–	 Många	 namnkunniga	 personer	 har	
stått	i	predikstolen:	Martin	Luther	King	
Jr,	Billy	Graham	(vid	ett	förberedande	
möte	 inför	 en	 mötesserie)	 och	 Levi		
Pethrus.	 Roland	 Forsberg	 var	 studie-
kamrat	med	Leif	Strand	på	Musikhög-
skolan	 och	 hans	 kör	 övade	 i	 kyrkan.	
5	 maj	 1965	 var	 det	 en	 gudstjänst	
som	 kören	 fick	 ordna	 själva.	 Arne		
Domnerus,	Georg	Riedel,	Jan	Johansson,	
Rune	 Gustafsson	 och	 Egil	 Johansen	
spelade	 och	 Leif	 Strands	 kör	 sjöng.	
Många	 minns	 gudstjänsten.	 Alla	 fick	
en	 påsklilja	 när	 gudstjänsten	 var	 slut.	
Domnerus	har	senare	i	ett	TV-program	
berättat	 att	 hans	 och	 gruppens	 sam-	
arbete	med	kyrkomusik	började	i	Norr-
malmskyrkan.
Vad har förändrats annars i kyrkan?
–	Kyrkrummet	har	 vi	 försökt	 att	 hålla	
oförändrat.	 Församlingsvåningen	 är	
ganska	oförändrad	också.	Efter	några	år	
byggdes	köket	om	för	att	bli	mer	ända-	
målsenligt.	 I	 sällskapsrummet	 byttes	
möblerna	 ut.	 Från	 början	 var	 det	mö-
blerat	med	 soffgrupper,	 och	meningen	
var	att	det	skulle	vara	 tillgängligt	hela	
dagarna	 med	 tidningar	 och	 annat	 att	
läsa.	 Kyrkan	 skulle	 alltså	 vara	 öppen	
dagtid	(inget	nytt	under	solen!).	

Forts. på nästa sida »
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60-tal
Martin luther King, baptistpastor från 
USa, en kämpe och förebild i arbetet för 
mänskliga rättigheter tog emot nobels 
fredspris 1964. i samband med detta 
besökte han Sverige och bl.a. norrmalms-
kyrkan. ickevåldspriset i Martin luther 
Kings anda har delats ut sedan 2005 och 
de senaste åren har prisceremonin hållits i 
norrmalmskyrkan.

70-tal
Öppet medlemskap

90-tal
1848 skedde det första baptistiska dopet i 
Sverige. Den dagen började den baptistiska 
rörelsen i Sverige och den ses också som 
Svenska baptistsamfundets födelsedag. 
norrmalmskyrkan stod som värd för sam-
fundets 150-årsjubileum. 

00-tal
Den nya äktenskapslagen, som trädde i 

kraft våren 2009, innebar att äktenskapet 
inte bara gällde för heterosexuella par 

utan också inkluderade homosexuella par. 
Partnerskap som tidigare funnits för homo-

sexuella par försvann i och med detta. 
Samma höst, som den första i Sverige, tog 
församlingen beslut om att erbjuda vigsel-
akt inte bara för heterosexuella par utan 

också för homosexuella par.
10-tal
en ny kyrka, med arbetsnamnet Gemensam 
framtid, bildades 4 juni 2011 av församling-
ar tillhörande Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan. norrmalms baptistförsam-
ling fick därmed en ny samfundstillhörighet. 
Under kyrkokonferensen 2013 togs beslut 
om kyrkans namn – equmeniakyrkan.

GUnnel n. & Helen f.

några händelser i  
NorrmalmskyrkaNs historia–	Även	kläderna	vid	gudstjänsterna	har	

ändrats.	Skulle	man	tjänstgöra	med	att	
ta	upp	kollekt	gällde	mörk	kostym.	Det	
var	 en	 klasskillnad	 också	 på	 de	 som	
tjänstgjorde.	 Medäldste	 kunde	 hjälpa	
till	 med	 bibelläsning	 och	 bön.	 Dia-
konerna	 tog	 upp	 kollekt	med	 hjälp	 av	
skiftesmedhjälparna.	 De	 sistnämnda	
var	 försanmlingsmedlemmar	 som	 inte	
blivit	 valda	 till	 diakoner.	 En	 normal	
gudsjänst	 tjänstgjorde	 10-15	 diakoner	
och	medhjälpare.
Har du haft några uppgifter i kyrkan?
–	 Jag	var	 ganska	ung	när	 jag	blev	 in-
vald	 i	 diakonkåren.	 Det	 var	 högtid-
ligare	 då	 än	 det	 är	 nu.	 Sedan	 har	 jag	
varit	 både	 styrelsens	 sekreterare	 och	
kassör	i	omgångar.	Vid	millennieskiftet	
anställdes	 jag	 på	 expeditionen	 med	
adminstrativa	 uppgifter.	 Där	 har	 jag	
arbetat	 till	 och	 från	 under	 flera	 år.	 I	
många	 år	 var	 jag	 ansvarig	 för	 ljudet	
och	förstärkaranläggningarna	i	kyrkans	
olika	lokaler.
Har du inte varit ”vanlig” församlings-
medlem?
–	Församlingen	ger	mig	en	stor	glädje	
och	jag	tycket	det	är	fantastiskt	att	ha	så	
många	vänner	i	så	många	i	olika	åldrar,	
från	 de	 äldsta	 till	 de	 yngsta.	 Många	
människor	har	passerat.	Väldigt	många	
begravningar	har	det	varit.	Under	2013	
har	vi	fått	ta	farväl	av	Göte	Aourell	och	
David	Lagergren.	De	var	också	med	när	
kyrkan	invigdes.
Tack för din berättelse, Herbert!

Forts. från föregående sida »
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ek, marmor, puts och 
60-talsdetaljer
Ibland blir man hemmablind och 
ser inte det vackra och unika på sin 
gata, i sin hemstad - eller i sin kyr-
ka. Har du kollat in Norrmalms- 
kyrkans arkitektur och inredning?

I	 Norrmalmskyrkan	 dominerar	 eken 
och marmorn.	 Den	 mäktiga	 kyrk-
trappan	 upp	 till	 kyrksalen	 följs	 av	 ett	
vackert	 ljusinläpp,	 liksom	 den	 övre	
hallen	med	sina	runda	takfönster.	Inne	
i	kyrkorummet	har	arkitekterna	Bengt	
Carlberg	 och	Stig	Hermansson	 använt	
sig	 av	 två	 huvudsakliga	 material:	 ek	
och	 terrasitputs.	Linjerna	är	 enkla	och	
rena,	 här	 finns	 oväntade	 vinklar,	 och	
ljusinläppen	 är	 både	många	 och	 spän-
nande.	 Se	 dig	 omkring	 i	 kyrksalen	 så	
upptäcker	 du	 kanske	 någon	 vacker		
detalj	du	tidigare	missat!	

När	 kyrkan	 byggdes	 var	 tanken	
att	skapa	ett	”kyrktorg”	i	entrén.	Och	
om	du	tittar	efter	så	ser	du	att	de	klot-
formade	 lamporna	 i	 taket	 fortsätter	 ut	
på	 gatan.	 Likaså	 den	 långa	 diagonala	
väggen	som	löper	inifrån	och	ända	ut	på	
trottoaren.	Detta	för	att	sudda	ut	gräns-

en	 mellan	 inne	
och	 ute;	 skapa	
en	öppen	kyrka.

Det	 stora	

katedralfönstret	
i	 kyrksalen	 har	
du	 antagligen	
inte	missat.	Viss-	
te	 du	 att	 det	 är		
47	 m2	 stort	 och		
2	 cm	 tjockt?	
Konstnären	heter	
Bernt	 Helleberg	
och	motivet	byg-
ger	 på	 uppstån-
delsetanken.	 Genom	 hela	 fönstret	 går	
en	 ljus	 strimma	 som	 blir	 allt	 bredare.	
Horisontellt	 och	 i	 mitten	 av	 fönstret	
rör	sig	mänskliga	figurer.	Alla	de	röda	
formerna	längs	den	övre	delen	av	fön-
stret	gestaltar	händelser	ur	Bibeln.	Den	
vackra	 mosaiken	 är	 så	 tätt	 förknip-
pad	med	 vår	 kyrka	 att	 den	 fått	 utgöra	
grunden	i	vår	logotyp.

I	 huset	 finns	 många	 bevarade  
originaldetaljer	 från	 60-talet.	 Se	 till	
exempel	 de	 roliga	 schackrutiga	 toa-
lettgolven	 (som	 är	 moderna	 igen!),	
klotlamporna	 i	 församlingssalen	 och	
sällskapsrummet,	 de	 enkla	 metall-
bokstäverna	 ovanför	 ingången	 till	
byggnadens	 olika	 rum,	 inredningen	
i	 entréplanets	 kapprum,	 och	 det	 trä-	
panelklädda	kapellet.

eMMa S. & lotta H. l.
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2/2 kyndelsmässodagen
11.00 GUDStjänSt MeD nattvarD
Uppenbarelsens ljus • Stefan albinsson, 
Ungdomskören. barnvälsignelse, barnens 
gudstjänst.
 

4/2 12.00 SeniorfÖreninGenS 
årSMÖte

12.30 träff fÖr DaGleDiGa
En bild av vår stad • Stadsmissionens infor-
matör lotta ledin. 

5/2 18.00 SaMtalSKväll oM  
KriSten tro
Kvällens tema: PoS 300, O, hur saligt att få 
vandra. Mer info på baksidan.
 

9/2 femte efter trettondedagen
11.00 GUDStjänSt
Sådd och skörd • Stefan Albinsson, kören 
vox nova. barnens gudstjänst.
 

15/2 11–16 norrMalMSKyrKanS 
UnGDoMS DeMoKratiDaG
 

16/2 septuagesima
11.00 GUDStjänSt
Nåd och tjänst • Stefan Albinsson, Smultron-
kören och stråkelever. församlingsmöte: equ-
meniakyrkans remiss “tro, dop & gemenskap”.
 

18/2 12.30 träff fÖr DaGleDiGa

På sångens vingar - ett tonsättarporträtt 
av mendelssohn. Sångpedagog Christina 
Öqvist-Matton, elin Mossberg och Susanne 
engberg.

19/2 18.00 SaMtalSKväll oM  
KriSten tro
Kvällens tema: PoS 818, Barn och stjärnor föds 
i mörkret. Mer info på baksidan.
 

23/2 sexagesima
16.00 GUDStjänSt 
Det levande ordet • Barnens gudstjänst.
 

24/2–2/3 SPortlov fÖr  
MUSiKSKolan
  

2/3 fastlagssöndagen
11.00 GUDStjänSt MeD nattvarD
Stefan albinsson, Kören reprisen.
 

4/3 12.30 träff fÖr DaGleDiGa
De bortglömda barnen • Anette Kyhlström, 
konsult för Hela Människan.

5/3 18.00 SaMtalSKväll oM  
KriSten tro
Kvällens tema: PoS 201, En vänlig grönskas 
rika dräkt. Mer info på baksidan.
 

8/3 norrMalMSKyrKan 50 år
Öppet hus kl. 13.00-16.00.
 

9/3 första söndagen i fastan
11.00 GUDStjänSt 
Prövningens stund • Insamling till Equmenia-
kyrkans diakon- och pastorsutbildning. Kören 
Drivved sjunger. Dop. barnens gudstjänst.

12/3 17.00 KvällSMat fÖr  
norrMalMSKyrKanS UnGDoM

17.30 årSMÖte fÖr norrMalMS-
KyrKanS UnGDoM
 

16/3 andra söndagen i fastan
11.00 GUDStjänSt 
Den kämpande tron • Barnens gudstjänst.

NorrmalmskyrkaN feb-mar 2014
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Februari–
mars

i norrmalmskyrkan
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18/3 12.30 träff fÖr DaGleDiGa.
50-årsfest i tacksamhetens tecken • Med 
särskilt inbjudna gäster.

19/3 18.00 SaMtalSKväll oM  
KriSten tro
Kvällens tema: PoS 153, Livet vann, dess namn 
är Jesus. Mer info på baksidan.
 

23/3 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 GUDStjänSt
Kören vox nova. barnens gudstjänst.
församlingens årsmöte.
 

24/3 10.00–16.00 Mot SaMMa Mål
nätverksdag för alla som arbetar eller är 
engagerade i anDt-frågor (alkohol, narko-
tika, dopning, tobak) i Stockholms län. arr. 
Hela Människan m. fl. Se anmälningsinfo i 
kyrkan.

NorrmalmskyrkaN feb-mar 2014

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

Du som arbetar/vill arbeta för att vår 
församling ska fortsätta att vara en  
levande kyrka: nu är vi i full gång med 
arbetet inför årsmötet och du behövs! 
Kontakta oss gärna så kan vi tillsam-
mans se var det finns en plats för dig.

norrmalmskyrkan 50 år
firaS MeD ÖPPet HUS!

lördag 8 mars med start kl. 13.00

• födelsedagstårta & glad gemenskap
• några korta återblickar 
• Musik under hela eftermiddagen: 

vox nova, Ungdomskören, Körs-
bärskören, Musikskolans elever och 
lärare. 

Varmt välkommen!

30/3 midfastosöndagen
16.00 GUDStjänSt 
Livets bröd • Barnens gudstjänst.
 

1/4 12.30 träff fÖr DaGleDiGa

Mina möten med författare • Dorotea 
bromberg, förlagschef för brombergs 
bokförlag.
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välkommen 
till träffar för 
daglediga!
triVsel, GemeNskaP oCh  
iNtressaNta ProGram
Norrmalmskyrkans Seniorförening 
ordnar träffar för daglediga varan-
nan tisdag kl. 12.30. Träffarna är 
öppna för alla, ung som gammal, 
kyrkvan eller inte kyrkvan, senior-
medlem eller inte medlem. Alla är 
välkomna!

Samlingarna	 brukar	 vara	 välbesökta	
och	trivsamma.	Vi	tar	ingen	entréavgift	
men	kaffe,	ostfralla	och	kaka	kostar	30	kr.	
Varje	 samling	 gästas	 av	 en	 intressant	
talare	 eller	 musikgäst.	 Hämta	 gärna	
vårens	program	i	kyrkan,	eller	kika	på	
kyrkans	hemsida.

NorrmalmskyrkaN feb-mar 2014

VåreNs ProGram:
21 jan kl. 12.30: Pastor och politiker – där 
rollerna möts. anna Kettner, general-
sekreterare för Kristen & Kvinna delar 
med sig av personliga erfarenheter.  
Sång: Gunnel näsfors.

4 feb kl. 12.00: årsmöte

4 feb kl. 12.30: En bild av vår stad. 
Stadsmissionen svarar för en viktig verk-
samhet i Stockholm – om detta berät-
tar informatör lotta ledin. Sång: emma 
Salmonsson.

18 feb kl. 12.30: På sångens vingar - ett ton-
sättarporträtt av Mendelssohn. vi får besök 
av sångpedagog Christina Öqvist-Matton 
som tillsammans med elin Mossberg och 
Susanne engberg svarar för ett musikaliskt 
program.

4 mars kl. 12.30: De bortglömda barnen.

anette Kyhlström, konsulent för Hela Män-
niskan i Stockholms län ger oss inblickar 
i utsatta barns verklighet. Sång: Sven erik 
andersson.

18 mars kl. 12.30: 50-årsfest i tacksam-
hetens tecken. Vi firar Norrmalmskyrkans 
50 år med ett program i tal, sång, musik 
och bild. ansvariga är styrelsen tillsammans 
med berit åqvist. inbjudna gäster: roland 
forsberg och lennart axelsson.

1 april kl. 12.30: Mina möten med förfat-
tare. Dorotea bromberg, förlagschef för 
brombergs bokförlag delar med sig av 
minnen från möten med några författare. 
Sång: Kjell Haglund.

29 april kl. 12.30: Japans tre möten med 
Kristus. arne Wikström, Missionsdirektor 
för evangeliska Östasienmissionen berättar 
om Missionen i japan. Sång: reprisen.

13 maj kl. 12.30: Vårfestligt! Per-åke 
lindestad och lotta Holmberg larson 
svarar för ett program i sång och musik. 
vårlunch serveras.
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Häng med till Gålö!
26-27 aPril

varmt välkommen att följa med 
till Gålögården i april! Det blir en 
härlig vårhelg för stora och små, 
fylld av samtal, andakt, lek och ge-
menskap i natursköna omgivningar. 
Mer information om anmälan mm. 
kommer i nästa månadsblad!

boKa 
in i 

aPril!
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Hej från Musikskolan!
Vårterminen	 i	 musikskolan	 är	 igång!	
Kring	 barnkörer,	 barnmusikgrupper	
och	 instrumentalundervisning	 samlas	
vuxna	och	barn	i	alla	åldrar	i	samtal	och	
lek.	Våra	ideellt	arbetande	värdar	finns	i	
caféet	varje	vecka	och	de	betyder	myck-	
et	 för	 att	 sprida	 värme	 och	 trevnad.		
På	 tisdagar	möter	 ni	Karin	 och	 Inger,	
och	på	onsdagar	finns	här	Anna-Stina,	
Hans,	Ann	och	Lisbeth.		Ibland	rycker	
föräldrar	 eller	 andra	 vuxna	 in,	 ibland	
några	barn,	för	att	hjälpa	till	när	det	är	
som	mest	intensivt.	Tack	för	det!

Lördag	8	mars	uppmärksammas	att	
kyrkan	som	byggnad	 fyller	50	år.	Un-
der	eftermiddagen	kommer	bland	annat	
flera	av	våra	körer	samt	Musikskolans	
instrumentalelever	 att	 bjuda	 på	 kon-
serter.	Det	blir	möjlighet	till	fika	och	vi	
får	tillsammans	fira	de	femtio	åren.	Mer	
detaljerad	 information	 kommer,	 men	
boka	gärna	in	datumet	redan	nu.	

Fredag	 4	 april	 kl.	 19	 bjuder	 Ung-
domskören	och	ensemblegrupper	in	till	
Musikcafé	 Norrmalm.	 Alla	 åldrar	 är	
välkomna!	

Alla	ledare	och	all	personal	i	Norr-
malmskyrkan	 deltog	 i	 januari	 i	 en	 ut-
bildning:	”Trygga	barn,	trygga	vuxna”.	
Kursen	var	ett	samarrangemang	mellan	
Norrmalmskyrkan,	 Hela	 människan	
och	 studieförbundet	 Bilda.	 Tillsam-
mans	 med	 socialarbetare,	 diakon	 och	
närpolis	 reflekterade	 vi	 över	 vad	 som	
gör	att	barn	känner	 sig	 trygga	med	en	
vuxen	 och	 hur	 man	 som	 vuxen	 ska	
tänka	kring	säkerhetsfrågor	vid	ensam-
arbete.	

Arbetslaget	i	Musikskolan	fortsätter	

Ny DVD!
Som barn i ditt hus
av och med 

Norrmalmskyrkans ungdomskör
Finns att köpa nu!
100 kr

stabilt	under	vårterminen.	Frida	Rönn-
blom	som	i	höstas	klev	in	som	”nygam-
mal”	 ledare	 i	barnmusiken	på	 tisdagar	
fortsätter,	 liksom	 Love	 Rydén	 som	
undervisar	 i	 piano	 både	 på	 måndagar	
och	på	onsdagar.	Stina	Adolphson	ger	
fiolundervisning	här	i	samarrangemang	
med	Kulturama.	Malin	Thorsen	är	kör-
ledare	 i	 de	 yngre	 onsdagskörerna	 och	
Marie	 Rindborg	 i	 övriga	 körer.	 Lotta	
Holmberg	Larson	fortsätter	med	piano-
undervisningen	och	är	huvudledare	i	de	
flesta	 barnmusikgrupperna.	Vår	 gitarr-
lärare	Joakim	Linder	undervisar	gitarr-	
och	 ensemblegrupper,	 liksom	 Jonatan	
Larson	som	dessutom	finns	på	Musik-
skolans	expedition	som	administratör.		

I	 alla	 våra	 körer	 finns	 ideellt	 ar-
betande	 ledare.	 De	 betyder	 mycket	
för	 barnen	 och	 de	 är	 en	 stor	 tillgång	
för	 gruppen.	 Hjälpledarna	 i	 vår	 är:		
Isabelle	Ravelojaona,	Johanna	Vingren,	
Arvid	Svensson	och	Minna	Levin.	Ge	
gärna	hjälpledarna	uppmuntran	för	sina		
insatser!

Marie rinDborG 
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Här	finns	förslag	på	läsningar	ur	Bibeln.	
Texterna	är	valda	utifrån	kyrkoårets	te-
man.	

1–2 februari Uppenbarelsens ljus
lö Ps 138 • Kyndelsmässodagen Luk 
2:22–40

3–7 februari Jesus är vårt hopp
må 2 Tim 1:7–10 • ti Ps 107:28–32 • on 
Matt 14:22–33 • to Ef 1:11–16 • fr Ef  
2:8–13  

8–14 februari Sådd och skörd  
lö Ps 37:1–7 • femte söndagen efter tret-
tondedagen Luk 13:22–30 • må Jak 1:17–22  
• ti Gal 6:7–9 • on Ords 11:18-19 • to 
Ords 22:8-9 • fr Hos 10:12-13

15–21 februari Nåd och tjänst 
lö Ps 25:4–11 • septuagesima Matt 19:27-
30 • må Ef 4:7, 11-13 • ti 2 Kor 12:7-10 • 
on 2 Kor 1:7-14 • to 2 Kor 3:5-6; 4:1-2 • fr 
2 Kor 3:15-16 

22-28 februari Det levande ordet
lö Ps 33:4-9 • sexagesima Joh 6:60-69 • må 
2 Tim 3:14-4:2 • ti 2 Sam 2:31-33 • on 2 
Krön 34:8-18, 29-32 • to Jes 28:5-16 • fr 2 
Pet 3:13-18

1–4 mars Kärlekens väg
lö Ps 86:5-11 • fastlagssöndagen Mark 
10:32-45 • må 1 Joh 4:16-19 • ti 2 Joh 1-6

5–7 mars Bön och fasta 
askonsdagen Luk 5:33-39 • to Jak 3:18-4:12 
• fr 2 Krön 20:1-6, 12-16  

8–14 mars Prövningens stund
lö Ps 31:2–6 • första söndagen i fastan 
Mark 1:12-13 • må Jer 17:9-11 • ti Ords 
24:10-12 • on 2 Tim 2:15-19 • to 2 Thess 
1:2-4 • fr Heb 4:15 

15–21 mars Den kämpande tron
lö Ps 130 • andra söndagen i fastan Mark 
14:3-9 • må 2 Mos 2:11-24 • ti Apg 7:22-39 
• on Kol 1:21-2:8 • to Kol 2:1-8 • fr Kol 
4:2-12 

22–23 mars Guds mäktiga verk
lö Ps 147:7-15 • Jungfru Marie bebådelsed-
ag luk 1:26-38

24–28 mars Kampen mot ondskan
må 1 Kung 18:26-29, 36-39 • ti Ps 25:12-22  
• on Upp 3:14-19 • to Mark 9:14-32 • fr 2 
Kor 10:3-5 

29 mars–4 aPril Livets bröd
lö Ps 107:1–9 • midfastosöndagen Joh 6:48-
59 • må Neh 9:15-17 • ti 5 Mos 8:2-6 • on 
Jer 31:23-25 • to Jes 58:9-11 • fr Upp 2:17

NorrmalmskyrkaN feb-mar 2014

tänk på miljön!
Vill	 du	 hellre	 ta	 emot	 Norrmalms-	
kyrkans	 månadsblad	 elektroniskt?	
Skriv	 ett	mejl	 till	Emma	och	meddela	
det,	 så	 får	 du	 hädanefter	 bladet	 som	
pdf!

emma@norrmalmskyrkan.se

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

sjukskriven
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 feb-mar 2014

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

tryckt i norrmalmskyrkan, Stockholm.
nästa nummer omfattar april-maj 2014, med 

manusstopp den 18 mars.

Vi har 
Nya 

telefoN-
nuMMer!

Ur matrikeln
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.

nyfödd och ny adress
vår dotter amelie föddes 130713. vår nya 
adress är Martinvägen 40, 168 51 bromma.

Josefin & Robert Sporrong

Nya medlemmar
emma ahlén Pouya

födelsedagar
1 feb inger oddestad 94 år
4 feb torbjörn inge 70 år
5 feb olivia eriksson 20 år
9 feb irma nandorf 96 år
21 feb owen Cao 70 år
6 mar agda lagergren 94 år
15 mar linnea Carlson 20 år
16 mar Mikael rindborg 50 år
21 mar agnetha johannesen 70 år
29 mar ingemar lindahl 70 år
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NorrmalmskyrkaN
norrtullsg. 37
113 27 Stockholm

beGränSaD efterSänDninG
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan

Samtalskvällar om kristen tro
Välkommen till samtalskvällar! Vi inleder 
kvällen med att äta tillsammans, därefter följer 
en föreläsning med påföljande samtal. Vårens 
samtalskvällar utgår från psalmer ur vår psalm-
bok Sånger och Psalmer. Vilka bibelberättelser 
hänvisar de till? Vilken teologi genomsyrar 
dem? Ledare är Stefan Albinsson och Helen 
Florberger, kostnad 60 kr/kväll.
Anmälan: senast månd. före aktuell kväll till 
stefan@norrmalmskyrkan.se.
Fyra onsdagar kl. 18.00-20.00
5/2 - PoS 300, O, hur saligt att få vandra
19/2 - PoS 818, Barn och stjärnor föds i mörkret
5/3 - PoS 201, En vänlig grönskas rika dräkt
19/3 - PoS 153, Livet vann, dess namn är Jesus

Språkcafé
Språkcafé för dig som har svenska som andra-
språk. Vi inleder med svenskundervisning, 
och därefter ägnar vi oss åt olika aktiviteter för 
både språkträning och gemenskap. Det finns en 
grupp på onsdagar, och en på torsdagar. 
Information: info@norrmalmskyrkan.se  
Onsdagar kl 9.30-13.30
Torsdagar kl 17.30-18.30

växthus 37
SAMTAL • STUDIEGRUPPER • MÖTESPLATSER
Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, T-Odenplan

vårenS 
GrUPPer

After work
After work är en grupp för ungdomar och en 
plats för samtal om livet och tron. VI utgår från 
aktuella teman och använder oss av bibeltexter 
som utgångspunkt - ett spännande sätt att låta 
Bibeln fungera som en "spegel" och reflektera 
det som är vår vardag.
Varannnan tisdag 18.00
 
Meditation
Ordlöst med andedräkten talar jag till dig.  
Lyssnar jag in i stillheten... Välkommen till 
veckomeditation!
Info & anmälan: helen.florberger@skr.org eller 
076-501 17 88.
Torsdagar kl. 17.00-18.00
 
Samtalsgrupp för nyfikna /  
Fördjupa din tro
Tillfällen för samtal, bön och gemenskap där vi 
delar tankar kring livet och tron.
Information: stefan@norrmalmskyrkan.se
 
Konfirmationsläsning
Nu drar vi igång en konfagrupp för dig som 
går i sjuan eller åttan. Läsningen sprids ut över 
1½ år, och innehåller bl.a. två sommarläger i 
Dalarna. Mer info finns i konfabroschyren, på 
hemsidan och via Stefan:  
stefan@norrmalmskyrkan.se

All studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i 
sambarbete med studieförbundet Bilda.


