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Tro’t om du vill, men 
emellanåt röjer jag 
upp i högarna på mitt 
skrivbord. Skrivbords-
högar verkar ha någon 
inneboende – och helt 
säkert övernaturlig 
– förmåga att liksom bara växa av sig 
själva.

När jag väl tar tag i dessa osorterade 
ansamlingar av papper, broschyrer, 
små lappar och allehanda dokument  
visar det sig nästan alltid att förvånande 
mycket kan gå raka vägen till pappers- 
återvinningen eller dokumentförstöra-
ren. Det kan handla om saker som varit 
viktiga en gång, men som har blivit in-
aktuella. 

Det mest effektiva för stunden skulle 
förstås vara att slänga hela högen på en 
gång. Men där finns trots allt en del som 
ska sättas in i pärmar med ordentliga  
register så att de blir lätta att hitta när 
de behövs. Ett och annat papper leder 
till åtgärd – ett mejl, ett telefonsamtal, 
en fråga till någon... Och sedan finns 
det en del papper som jag inte riktigt 
vet vad jag ska göra med. Det är sådant 
som det inte finns anledning att sätta i 
en pärm, inte är något som direkt ska 
åtgärdas, men inte heller bör kastas. 
Det är sådant som helt enkelt kan vara 
bra att ha till hands.

I maj hålls Equemeniakyrkans  
kyrkokonferens i Stockholm. Temat 
för konferensen är ”Rötter och vingar”. 
Rötterna står för de tre bildarsam- 
fundens teologiska traditioner. Vingar-
na står för hopp, längtan och framtids-

tro. 
Jag tänker mig att kyrkans rot- 

system är som den osorterade pappers-
högen på skrivbordet. Vore det inte lika 
bra att bara strunta i all gammal bråte 
och bara lyfta; sväva iväg mot framti-
den? 

Det är bara det att rötterna är livs-
viktiga. Visst finns det sådant som med 
fördel kan lämnas; döda rötter som inte 
längre fyller någon funktion. Men en 
och annan rottråd kan visa sig ge näring 
åt nuet och framtiden.   

”Det är inte du som bär roten utan 
roten som bär dig”, skrev Paulus en 
gång till några kristna som helst ville 
klippa alla band med historien (Romar-
brevet 11:18). Jag tror att han var något 
viktigt på spåren.

stefan albinsson
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Rötter och vingar - 
ett samtal
En onsdag eftermiddag gick jag ner i 
Norrgården och frågade om jag fick 
intervjua Ann Cedergårdh och Lisbeth 
Franzon om de ord som är temat för 
Equmeniakyrkans konferens i maj – 
Rötter och vingar. Ann och Lisbeth är 
värdar på onsdagseftermiddagarna när 
Norrgården befolkas av många barn 
som spelar och sjunger i nästan varje 
vrå, och deras föräldrar. Hur samman-
fattar jag ett personligt, nära och spän-
nande samtal om Rötter och vingar 
med några få ord? Jag väljer att göra det 
genom några korta sammanfattningar:

lisbeth om rötter: 
I Norrmalmskyrkan får jag fördjupa 
min tro genom t. ex. predikan, som är 
viktig för mig. Här är jag bland vän-
ner! Gemenskapen uttrycks på många 
olika sätt t. ex. i arbetsgemenskapen. 
Jag har arbetat med vårmarknader eller 
julmarknader i 40 år.

I min livshistoria kan jag se att det 
har varit viktigt för mig att både kunna 
vara anonym under perioder och vara 
engagerad under andra perioder i för-
samlingen och dess verksamhet.

Det är viktigt med den nationella 
gemenskap och det nationella engage-
mang som vi har genom vår kyrka, Equ-
meniakyrkan. Det är dock lika viktigt 
att vi som församling formar vår egen 
gemenskap och vår egen verksamhet.

ann om rötter:
Musiken har varit min väg in i Norr-
malmskyrkan och gemenskapen här.

norrmalmskyrkan apr-maj 2014

En viktig plats för mig att uppleva 
Gud har varit och är naturen. I ska-
pelsen talar Gud till mig – på fjället, i 
älvens blåa vatten, i talgoxen som satt 
utanför mitt fönster häromdagen.

Det är bra att de tre gamla sam-
funden, Metodistkyrkan i Sverige, 
Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan har bildat ett nytt sam-
fund – med deras olika traditioner kan 
vi visa på att vi är ett.

lisbeth om vingar:
Här nere i Norrgården finns framtiden – 
barnen som sjunger och spelar. Oavsett 
hur länge de finns i Musikskolans verk-
samhet sås ett frö som finns med dem 
hela livet. De kommer att bära med sig 
sångerna och människorna de mött här, 
och att Norrmalmskyrkan är en kyrka 
för dem.

ann om vingar:
Vår kyrkas och vår församlings upp-
gift är främja gemenskapen och värdig-
heten inför trons mysterium.

Min reflektion efter samtalet med Ann 
och Lisbeth var: tänk om vi oftare 
kunde sätta oss ner, i all enkelhet, och 
samtala om livet, tron, historia och 
framtid.

Helen floRbeRgeR
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norrmalmskyrkan 
fyllde 50 år!
Lördagen den 8 mars firade vi vår fina 
kyrka med öppet hus och tårtkalas! 
Många fler än vi vågat hoppas slöt 
upp till den inledande samlingen uppe 
i kyrkan. Vox Nova hälsade stråkelev-
erna välkomna med ”Musikanter speler 
opp”, och tillsammans framfördes Öhr-
walls ”Jesus är min vän den bäste”. 

Under ledning 
av Berit Åqvist 
bjöds vi på 
en resa bakåt 
i tiden, ända 
från kyrkans 
invigning 1964 
och tillsam-
mans sjöng vi 
den psalm som 
då sjöngs ”Nu 
tacka Gud allt 

folk”. Hon berättade om entusiasmen 
och offervilligheten för den nya kyr-
kan, som bildats av tre innerstadsför-
samlingar: Betel, Saron och Tabernak-
let. Församlingen inspirerades av den 
drivande föreståndaren Joel Sörenson, 
som såg den nya öppna kyrkan som en 
vision för framtiden. Berit talade också 
om historiskt besök av Martin Luther 
King, och om spännande gudstjänst-
er, där Radiojazzgruppen och Leif 
Strands kammarkör medverkade. Till 
flygeltoner av Debussy, framförda av  
Mattias Martinsen, fick vi se ett bild-
spel från olika epoker i kyrkans liv.  
Berits tal varvades med körsånger: Vox 
Nova, Ungdomskören och Körsbärs-
kören bjöd på Ellingtons ”Freedom” 

och Riedels ”Vi är blommor”. Uppfyll-
da av kyrkans historia och återblickar i 
tacksamhet, vandrade vi ner till kaffe- 
borden, där det blev härligt trångt! 
Men stolarna och de hembakta tårtorna 
räckte och nu följde ytterligare minnen, 
samtal, några korta intervjuer, och ännu 
mera musik. Fiolelever, gitarrgrupp och 
rockensembler bjöd på smakprov från 
vår musikskola idag. Ungdomskören 
och Körsbärskören sjöng, vid borden 
fanns tipsfrågor om Norrmalmskyr-
kan, och det fanns möjlighet att ge en 
gåva till Syrien. Tårtkalaset avslutades 
med att Kerstin Carpvik och Anders 
Löfquist berättade om vad kyrkan be-
tyder för dem. Pastor Stefan Albinsson 
tackade alla som bidragit till dagens 
fest, körerna sjöng ”Allt har sin tid”, 
och gemensamt sjöng vi till sist ”Vi ska 
vandra i Guds kärleks ljus”! 

Tisdagen den 18 mars blev det 
ännu mer tårtkalas! I Seniorförening-
ens regi, under ledning av Sven Erik  
Andersson, fick vi möta flera personer 
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Konferensen “Rötter 
och vingar” 29-31 maj
Equmeniakyrkans kyrkokonferens är i 
år till största delen förlagd till Filadelfia- 
kyrkan och har temat Rötter och vingar. 
Rötterna vi har i våra tre bildarsamfund 
har format oss och kommer alltid att 
färga vår resa vidare. Vingar handlar 
om vår framtid, vår längtan att nå läng-
re med budskapet och att människor 
ska komma till tro.

Tiderna för de offentliga samling-
arna hittar du i vårt kalendarium, men 
eftersom innehållet i de olika gudstjän-

sterna inte är riktigt klart så hänvisar vi 
till senare affischer på vår anslagstavla. 
Klart är dock att vi i Norrmalmskyrkan 
kommer att stå värd för två kvällssam-
lingar:

Torsdag kl 21.30 inbjuder Diakonia 
till en cafékväll omkring kvinnors rät-
tigheter och lördag kl 21.30 får resten av 
Sverige möjlighet att se vår ungdoms- 
körs uppskattade musikdrama ”Som 
barn i ditt hus”. På söndagen kommer 
vi att ha en gemensam gudstjänst i S:t 
Peters metodistkyrka. Gör vad du kan 
för att ta del av de intressanta samling-
arna i kyrkokonferensen nu när de 
anordnas så nära oss!

gunnel näsfoRs

som fanns i arbetslaget då kyrkan var ny. 
Alla talade de så varmt om sin arbets- 
ledare Joel Sörenson, Norrmalms-
kyrkans förste föreståndare. Lennart  
Axelsson fick  titeln ”medpastor” under 
Joel Sörenssons tid, Ing-Britt Holm blev 
anställd som församlingssyster. Roland 
Forsberg som var kyrkans organist  
under de första 25 åren berättade om 
en musikalisk storhetstid under 60-talet 
då Radiojazzgruppen och Leif Strands 
kammarkör medverkade i gudstjänster. 
Detta som ett led i Joels nytänkande och 
förmåga till goda kontakter också utan-
för kyrkans väggar. Även Berit Åqvist 
gav sin bild, då hon av Joel värvades 
som barn- och ungdomspastor, för att 
långt senare återvända som Norrmalms-
kyrkans föreståndare. Alla gav de oss 
glimtar från tiden då kyrkan var all- 
deles ny, och det var fullt i kyrkbänkar-
na! Många minnen väcktes till liv, nos-
talgin fick flöda. Under samlingen sjöng 

vi några av Rolands många psalmer och 
kören Reprisen sjöng ur hans samling 
”Spela mig Herre”. Ruben Janarv, som 
så småningom efterträdde Joel Sörensson 
och ledde församlingen under två de-
cennier, gav den avslutande glimten. 
Bland de talrika åhörarna satt många 
som varit med sedan kyrkan var ny, för 
andra var det intressanta inblickar och 
nya kunskaper. Tänk att begravningen 
för jazzlegenden Jan Johansson hölls i 
Norrmalmskyrkan! Kort före sin tragis-
ka död hade han spelat upp titelmelo-
din till Pippi Långstrump för Roland 
Forsberg på flygeln i församlingssalen.  
Resten av filmmusiken fick Georg  
Riedel skriva, och detta blev starten för 
hans enorma barnviseproduktion. Fan-
tastiska musikhistoriska minnen som vi 
bär med stolthet, även vi som inte var 
med när det begav sig!     

text: lotta HolmbeRg laRson
foto: isabelle Ravelojaona
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1/4 12.30 mina möten med föRfat-
taRe - tRäff föR daglediga
dorotea bromberg, förlagschef för  
brombergs bokförlag delar med sig av  
minnen från möten med några författare. 
sång: Kjell Haglund.

4/4 ca 18.00 nycKelHålet
tonårssamling. biopremiär: “noah”.  
obs! föranmälan till gunnel näsfors.

6/4 femte söndagen i fastan
11.00 gudstjänst
Försonaren • stefan albinsson, blåbärskören, 
konfasamling.
 

10/4 17.00 stilla stund mitt i 
vecKan
meditativ nattvardsandakt.

13/4 palmsöndagen
11.00 gudstjänst 
Vägen till korset • stefan albinsson. serny 
carpvik, orgel.
 

14–21/4 musiKsKolans PåsKlov
  

17/4 skärtorsdagen
18.00 PåsKvandRing föR ung ocH 
gammal 
Med kvällsmat och enkelt nattvardsfirande. 
Helen florberger, stefan albinsson.
 

18/4 långfredagen
11.00 gudstjänst • Korset
stefan albinsson, Helen florberger.  
Körensemble och Maria Uddunge, flöjt.

20/4 påskdagen
11.00 gudstjänst med nattvaRd
Kristus är uppstånden • stefan albinsson, 
gunnel näsfors. Påskkören sjunger.

24/4 18.00 middag föR studenteR
 

27/4 andra söndagen i påsktiden
16.00 gudstjänst På svensKa ocH 
sPansKa
Påskens vittnen • Nicky Vingren m. fl. Barn-
ens gudstjänst.

29/4 12.30 jaPans tRe möten med 
KRistus - tRäff föR daglediga
arne Wikström, missionsdirektör för 
evangeliska östasienmissionen berättar 
om missionen i japan. sång: Reprisen.

4/5 tredje söndagen i påsktiden
11.00 gudstjänst med nattvaRd 
Den gode herden • Stefan Albinsson, kören 
drivved. insamling till equmeniakyrkans 
arbete i sverige.

6-8/5 småbäRs ocH baRnmusiKens 
avslutningaR
vid ordinarie samlingar.
 

8/5 17.00 stilla stund mitt i 
vecKan 
meditativ nattvardsandakt.

9/5 19.00 nycKelHålet
tonårssamling. “vi går på hembesök!”.

10/5 13.00 KonseRt med södra latins  
celloensemble under ledning av örjan 
larson.

11/5 fjärde söndagen i påsktiden
11.00 gudstjänst 
Vägen till livet • stråkelever.

norrmalmskyrkan apr-maj 2014
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13/5 12.30 våRfestligt! - tRäff föR 
daglediga
Per-åke lindestad och lotta Holmberg 
larson svarar för ett program i sång och 
musik. vårlunch serveras á 60 kr, anmälan 
till expeditionen 54 54 71 33 senast den 
6 maj.

18.00 avslutning föR blåbäRs-
KöRen ocH instRumentaleleveR
 

14/5 18.00 smultRon- ocH KöRs-
bäRsKöRens avslutning

15/5 18.00 middag föR studenteR
middagsgemenskap för unga vuxna i vår 
verksamhet.

18/5 femte söndagen i påsktiden
11.00 gudstjänst 
Att växa i tro • stefan albinsson, deltagare 
i kristendomsskolan sjövik. Körensemble. 
församlingens vårinsamling.
 

19/5 19.00 liten KvällsmusiK
fiol- och pianoelever.

21/5 18.00 ensemblegRuPPeRnas 
avslutning

25/5 bönsondagen
16.00 gudstjänst 
Bönen • gunnel näsfors. barnens guds-
tjänst: terminsavslutning.
  

29-31/5 ”RötteR ocH vingaR” 
- equmeniaKyRKans KyRKoKonfe-
Rens i stocKHolm
 

29/5 Kristi himmelsfärds dag
10.00 KyRKoKonfeRensens inled-
ningsgudstjänst • I Filadelfiakyrkan.

norrmalmskyrkan apr-maj 2014

obs!
16.00 ungdomskören ger

Som barn i ditt hus
Ett musikdrama

lördag 31 maj kl. 21.30
i Norrmalmskyrkan

19.00 gudstjänst • I Filadelfiakyrkan.
21.30 caféKväll • I Norrmalmskyrkan. 
med diakonia och sångensemblen iris från 
göteborg.

30/5
9.00 bibelstudium • I Filadelfiakyrkan.
19.00 gudstjänst • I Filadelfiakyrkan.
21.30 KvällsPRogRam • I lokala för-
samlingar.

31/5 
19.00 gudstjänst • I Filadelfiakyrkan.
21.30 som baRn i ditt Hus • I Norr-
malmskyrkan. musikdrama med norr-
malms ungdomskör.

1/6 söndagen före pingst
11.00 gudstjänst med nattvaRd 
Hjälparen kommer • sune fahlgren, linus 
Brengensjö, Stefan Albinsson m.fl.
gudstjänsten hålls i s:t Peters kyrka,  
upplandsgatan 12.
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spela sjung 2014
Årets ”Spela sjung läger” pågår i fem 
dagar, 14–18 juni och blir liksom tidi-
gare år på Åkerögården! Till vår glädje 
har gården trots tidigare nekande besked 
nu fått möjlighet att ta emot oss. De ser 
fram emot att barn och ungdomar från 
Norrmalmskyrkan åter fyller gården 
med musik, lek och lägerliv! 

Deltagare från 8 år och uppåt är 
välkomna med på vårt efterfrågade 
musikläger. Ett läger som utöver sång 
och musik innehåller tältliv, lägerbål, 
bad och mycket annat som hör som-
maren till. Åkerögården ligger på Råd-
mansö, utanför Norrtälje nästan ute vid 
Kapellskär. anmälnings- 

broschyr  
kommer snart!

SkärtorSdag 
18.00 påskvandring för stora 
och små
vi möts i entrén och gör en vandring 
i lärjungarnas spår. träffa lärjungarna då 
de förbereder påskmåltiden, ät kvälls-
mat vid de festdukade borden, och fira 
nattvard. följ med i dramat när jesus 
säger till lärjungarna att en av dem ska 
förråda honom, vidare till getsemane 
trädgård och därifrån till vakternas eld 
utanför översteprästens hus...

glad påsk!
Långfredag
11.00 långfredags- 
gudstjänst
välkommen till guds-
tjänst med temat 
Korset, en dovare och 
mörkare gudstjänst än 
vi är vana vid.

PåSkdagen
11.00 påskdags- 
gudstjänst 
“kristus är upp-
stånden”
en gudstjänst präglad av 
tacksamhet, glädje och 
hopp. Kristus är upp-
stånden!

För att alla barn och ungdomar ska 
ha hunnit vara med på sina skolavslut-
ningar, låter vi lägret starta på lördagen. 
Tillsammans med några föräldrar tar vi 
oss ut och hjälps åt med tältuppsättning 
på lördag morgon. Planen är att en 
abonnerad buss tar oss alla deltagare 
åter till Norrmalmskyrkan onsdag eft-
ermiddag/kväll.

maRie RindboRg
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Rapport från  
församlingens 
årsmöte
Församlingens årsmöte ägde rum den 
23 mars efter gudstjänsten och lunch.

Den intressantaste diskussionen  
enligt min mening uppstod i anslut-
ning till frågan om budgeten för 2014.  
Diskussionen rörde egentligen inte 
budgeten utan kom att handla om för-
samlingens möjligheter och vad vi vill 
med församlingen. Styrelsen fick till 
slut uppdraget att skapa möjligheter 
i församlingen att samtala om och ut-
veckla vad det är vi vill med försam-
lingen, dess gudstjänster och dess verk-
samhet.

Årsmötet kunde återigen inte välja 
en komplett styrelse utan styrelsen 
består för närvarande av fyra personer. 
En ännu större brist är dock att styr- 
elsen saknar någon med intresse att 
arbeta med kapitalplacering och den 
ekonomiska administrationen.

Båda dessa frågor blir vi tvungna 
att komma tillbaks till under det kom-
mande året.

oscaR HultåKeR

Rapport från nu:s 
årsmöte
Årsmötet gick bra, dock tog mötet 
lite längre tid än vanligt, runt två och 
en halv - tre timmar. Folke Ulfsparre 
skötte mötesordförandeskapet med bra-
vur, och lotsade oss genom diskussion-
er och frågor på ett föredömligt sätt. 
Elin Mörk och Maria Hellman avgick 
från och avtackades av styrelsen. De 
har varit uppskattade medlemmar och 
stora tillgångar till styrelsens arbete. 
Inga stora/omvälvande beslut fatta-
des, budgeten klubbades igenom och 
årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen består efter årsmötet 
av Arvid Svensson (ordf.), Serny  
Carpvik, Elina Hardell, Johan Rind-
borg, Anita Victorén samt nytillskot-
ten Timothée Ravelojaona och Cecilia 
Ulfsparre. Till ersättare valdes Minna 
Levin, Joel Svensson, Alva Karlhager 
och Maria Ahlm.

aRvid svensson
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under rubriken ”ordet” har det 
tidigare funnits förslag på bibeltexter 
för den dagliga andakten. nu testar vi 
istället att göra om sidan till en fråge-
spalt: ”fråga pastorn!”. välkommen att 
ställa frågor om bibeln, kristen tro och 
livsåskådning till stefan@norrmalms-
kyrkan.se, ange “fråga pastorn” i 
ämnesraden. om du undrar något är vi 
säkert fler som undrar samma sak...

Varför bibeln? Det finns ju så många 
andra skrifter som kan ge inspiration, 
visdom och vägledning. Dessutom är 
bibelns texter så gamla; utgår från en 
förvetenskaplig världsbild; innehåller 
motsägelser; är genomsyrade av patri-
arkala tankesystem... För att nu bara 
nämna några av alla problem.

Och trots allt: I just dessa texter – 
som i sig är behäftade med så många 
problem – har judar och kristna ansett 
sig höra vittnesbörd om Levande Gud. 
En Gud som verkar i den mänskliga 
historien som ju är allt annat än spikrak 
och enkel.

Även om mycket av det som 
beskrivs i bibeln inte alltid stämmer 
med våra krav på historisk sanning är 
det likväl bibelns framställning (och 
inte hur det ”egentligen” gick till) som 
är kyrkans kollektiva berättelse. Det är 

den berättelsen vi har ärvt; det är till 
den berättelsen vi återvänder; det är 
med hjälp av den vi tolkar våra liv. Det 
är också den berättelsen vi problematis-
erar; vrider och vänder på. Det är den 
berättelsen vi brottas med, som Jakob 
brottades med främlingen (Gud?) vid 
Jabboks vadställe och sa: ”Jag släpper 
dig inte förrän du välsignar mig!” (1 
Mos 32:26).

Men denna läsning och brottnings-
kamp med bibelns texter befinner sig 
inte i ett vakuum. Bibeln behöver  
läsas, tolkas och tillämpas i ett samspel 
med en mängd olika faktorer. Dit hör 
kyrkans tros- och tolkningstraditioner. 
Dit hör också historisk och annan for-
skning, och – inte minst – vårt förnuft. 
Om det nu är så som kristen tro påstår, 
nämligen att Gud har skapat allt, vore 
det mycket märkligt att stänga av den 
av Gud skapade mänskliga hjärnan när 
vi läser och tolkar bibeln.

Hur inskränkt, fördomsfull,  
andronormativ etc. stora delar av bibeln 
än är kommer kyrkan inte runt den. Det 
är i bibeln vi hör talas om Jesus (i berät-
telser som i och för sig är långt ifrån ob-
jektiva). Och vi kan inte heller koppla 
bort Gamla testamentet från bibeln eft-
ersom Jesus då blir obegriplig (försök 
har gjorts – ofta med antisemitism som 
följd). Bibeln är den primära källan till 
tron på att Gud har skapat världen i kär-
lek; att Gud inte har lämnat den åt sitt 
öde; och att Gud själv har stigit in i den 
genom Jesus Kristus. 

stefan albinsson

norrmalmskyrkan apr-maj 2014

bibelsidan
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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

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 apr-maj 2014

ansvarig utgivare: Per-gunnar davidsson 
Redaktion: stefan albinsson, emma salmonsson 

tryckt i norrmalmskyrkan, stockholm.
nästa nummer omfattar sommaren 2014, med 

manusstopp den 16 maj.

ur matrikeln
Har du flyttat och vill att din adressändring 
syns här? mejla till emma@norrmalmskyr-
kan.se så publicerar vi din nya adress.

dop & ny medlem
Josefine Lindgren Strand, den 9 mars 2014

födelsedagar
9 apr jan-olov carlsson 70 år
21 apr Ragnar annerskog 90 år
26 apr johanna börjesson götestam 40 år
12 maj jan-olof cronsioe 70 år
13 maj gunvor olsson 85 år
27 maj Per-mats janarv 60 år
29 maj siv Karnhag 70 år



norrmalmskyrkan
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

begRänsad efteRsändning
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan
B

Vårens avslutningar
småbär och barnmusik avslutar sin termin på ordinarie samlingstider 
under vecka 19.

6-8
maj

13
maj

14
maj

19
maj

21
maj

31
maj

18.00: blåbärskörer och instrumentalelever 

18.30 smultronkören och Körsbärskören

19.00 Liten kvällsmusik med fiol- och pianoelever

18.00 ensemblegrupper 

21.30 som barn i ditt hus: musikdrama med ungdomskören

för instrumentalelever avslutas terminen kring ordinarie lektionstid under 
vecka 20-21 eller i gemensam konsert vid annan tidpunkt. lärarna informerar 
dig eleverna vilka tider som gäller. 


