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Skämtsamt sägs det 
att årets bästa dag 
är den svenska som-
maren. I det skämtet 
finns det samtidigt 
ett stråk av vemod 
över att sommarens 
ljus, värme och dofter drar förbi så 
fort. Därför gäller det att krama ut 
minsta sekund av den sommar som 
ges.

Ändå vet vi att vi inte kan hålla fast 
ljuset. Hur många bilder av glittrande 
badvikar eller sköna grillkvällar vi än 
lägger upp på Instagram kan vi inte 
hålla kvar dofterna eller den ljumma  
sommarvinden. Ögonblicket är nu.

En av kyrkans högtider som infaller 
under sommaren är Kristi förklarings 
dag. Den handlar om när Jesus hade 
tagit med sig tre av lärjungarna upp på 
ett berg. Där förvandlades han inför 
dem. Hans ansikte strålade och hans 
kläder blev vita som ljuset. På berget 
framträdde också Mose och Elia. 

Begeistrad över det strålande ljuset 
erbjuder sig en av lärjungarna att bygga 
hyddor åt Jesus, Mose och Elia – an-
tagligen så att de tre mästarna skulle 
kunna bosätta sig där på berget och 
himmelsljuset inte blekna bort. 

Evangelisten Lukas fäller följande 
syrliga omdöme om den stackars lär-
jungens erbjudande: ”Han visste inte 
vad han sade”. För det gavs förstås 
inget tillfälle att bygga några hyddor. 
Snart hade såväl Mose, Elia som det 
strålande ljuset försvunnit från lärjung-
arnas blickfång. 

Men en blir kvar hos lärjungarna: 
Jesus – livets ljus – för att följa med 
dem ner i dalen, till det allt annat än 
klara livet i världens vimmel. Evan-
geliet berättar att Jesus följde med lär-
jungarna också dit – en brinnande låga 
mer beständig än både lärjungarnas tro 
och deras otro; ett ljus varmare och  
klarare än såväl deras kapacitet som  
deras oförmåga. 

Och jag vill tro att det ljuset – Jesus 
– aldrig försvinner från någon enda av 
oss.

stefan albinsson

(Berättelsen om Kristi förklaring och 
vad som hände när Jesus och lärjung-
arna kom ner från berget finns bland 
annat i Markusevangeliet 9:2–29).

norrmalmskyrkan sommar 2014
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lunch i gemenskap
Under julhelgen deltog vår försam-
ling för första gången som med-
arrangörer i innerstadsförsamling-
arnas ”Jul i gemenskap” för de 
hundratals som i vår stad lever i 
hemlöshet och social utsatthet. I Im-
manuelskyrkan erbjöds ett alterna-
tivt julfirande med mat, underhåll-
ning och gemenskap, och där deltog 
jag som en av ledarna.

Behovet av mat och gemenskap är stort 
även resten av året och därför anordnar 
kyrkorna i vårt område ”Lunch i ge-
menskap” varje lördag kl. 12.00–15.00. 
Luncherna har under våren cirkulerat 
mellan Immanuelskyrkan, Korskyr-
kan, Filadelfiakyrkan, Andreaskyrkan 
och S:t Matteus’ kyrksal men det finns  
behov av fler medarrangörer. Frågan 
om deltagande har gått till S:t Johannes 
och S:t Stefans församlingar samt 
till oss i Norrmalmskyrkan, och efter 
samtal i Sociala utskottet har vi lovat 
att ansvara för en av höstens luncher, 
nämligen lördagen den 11 oktober.

Jag har under våren gått runt hos 
några av arrangörerna för att se och lära 
hur de olika församlingarna har arbetat 
med luncherna. I S:t Matteus försam-
ling har jag under ledning av diakonen 
Micaela deltagit som en av ett 20-tal 
volontärer under två lördagar, och där 
fått vara delaktig i utspisningen av över 
200 matgäster. I Immanuelskyrkans  
senaste lunch deltog jag som pianist 
vid den inledande andakten, och satt  
sedan vid pianot och spelade läsarsånger 
och psalmer under lunchserveringen. I  
Filadelfiakyrkan fick jag av den huvud-
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ansvarige ledaren Tony veta hur det 
brukar gå till där, och i planeringsmötet 
inför hösten fick jag värdefull informa-
tion av Immanuels diakon Anders och 
av Ny Gemenskaps eldsjäl Magnus, 
som också lovat att tillsammans med 
sina rutinerade volontärer vara oss  
behjälpliga vid vår första lunch.

För att på bästa sätt kunna delta i 
detta nya diakonala uppdrag behöver vi 
vara många som hjälps åt.

Några exempel på arbetsuppgifter 
under den aktuella lördagen är matlag-
ning och disk, dukning och utskänk-
ning, välkomstvärd vid dörren, bords-
värd och underhållare.

Sedan årsmötet finns det en lista för 
intresseanmälan att delta den 11 okto-
ber, och om du är intresserad och inte 
redan har antecknat dig på listan så är 
du välkommen att notera ditt intresse 
och ditt önskemål om arbetsuppgift - 
det kommer garanterat att bli en spän-
nande och berikande upplevelse!

Gunnel näsfors
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Sommar
Sommarmöten

u n d e r s o m m a r e n  firar vi förstås gudstjänst i Norrmalmskyrkan varje 
söndag. Skillnaden är att sommargudstjänsterna (från och med midsommar och 

fram till samlingssöndagen) äger rum i församlingssalen på entréplanet.  
Varmt välkommen!

Samvaro och enkel lunch
d e s o m m a rt r ä f fa r  vi ordnat de senaste åren har varit uppskattade och 

självklart fortsätter vi att inbjuda till samvaro också i år. Det blir tre träffar med 
enkel lunch, varierat program, samtal och umgänge. Kom och var med du också. 

Tillsammans gör vi det till en fin stund!

• 17 juni kl. 12.30 •
Livet på sparlåga

med Elisabet Ravelojaona.
Anmäl dig senast 15/6, till tel. 070-22 41 98. Lunchen kostar 40 kr.

• 15 juli kl. 12.30 •
Möten efter vägen

med Ing-Britt och Lars-Rune Holm.
Anmäl dig senast 11/7 till Holms på tel. 08-712 48 10. Lunchen kostar 40 kr.

• 12 augusti kl. 12.30 •
Diakonens lunchträff

Diakon Gunnel Näsfors håller i programmet.
Anmäl dig senast 10/8, till tel. 0707-94 33 57. Lunchen kostar 40 kr.

Sommarträffar
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equmeniakyrkans 
kyrkokonferens...
...ska i skrivande stund mycket snart 
äga rum här i Stockholm. Den största 
delen av programmet sker i Filadelfi-
akyrkan, men några programpunkter är 
förlagda hit till Norrmalmskyrkan. En 
rapport om viktiga händelser och beslut 
som togs under konferens kommer i 
september-numret av månadsbladet.

sommartider
Under sommaren (juni t o m augusti) 
är kyrkans expedition oregelbundet be-
mannad. För att komma i kontakt med 
någon i kyrkan så ring 08-54 54 71 30 
och lämna ett meddelande på telefon-
svararen, den lyssnas av regelbundet.

Vill du komma i kontakt med tjänst-
görande pastor så meddela det på  
telefonsvararen. Meddelandet kommer 
att vidarebefordras till den pastor som 
är i tjänst.

Vill du skänka en 
sommargåva?
I gudstjänsten den 18 maj hölls för-
samlingens vårinsamling. Om du vill 
ge en gåva men inte kunde göra det i 
gudstjänsten kan du lämna din gåva på 

annat sätt. T. ex. på församlingens plus-
giro 45 14–6 eller bankgiro 5942–7377. 
Din gåva är ett viktigt bidrag till för-
samlingens gemensamma ekonomi. 

• 17 juni kl. 12.30 •
Livet på sparlåga

med Elisabet Ravelojaona.
Anmäl dig senast 15/6, till tel. 070-22 41 98. Lunchen kostar 40 kr.

• 15 juli kl. 12.30 •
Möten efter vägen

med Ing-Britt och Lars-Rune Holm.
Anmäl dig senast 11/7 till Holms på tel. 08-712 48 10. Lunchen kostar 40 kr.

• 12 augusti kl. 12.30 •
Diakonens lunchträff

Diakon Gunnel Näsfors håller i programmet.
Anmäl dig senast 10/8, till tel. 0707-94 33 57. Lunchen kostar 40 kr.



6

1/6 söndagen före pingst
11.00 Gudstjänst med nattVard 
Hjälparen kommer • Med bl. a. Stefan  
Albinsson, Linus Brengensjö och Sune  
Fahlgren. Observera att gudstjänsten hålls i 
s:t Peters kyrka på upplandsgatan 12.

4/6 seniorföreninGens  
Vårutflykt  
Utflykt tillsammans med Rissnekyrkans och 
Kungsholms RPG-föreningar.
 

8/6 pingstdagen
11.00 Gudstjänst
Den heliga Anden • Med Elisabet  
ravelojaona och Gunnel näsfors.  
musik: serny Carpvik.
 

15/6 Heliga Trefaldighets dag
11.00 Gudstjänst
Gud, Fader och Ande • Stefan Albinsson 
predikar.

17/6 12.30 sommarträff 
Livet på sparlåga • Sommarprogram med 
Elisabet Ravelojaona.
enkel lunch och samvaro. se information 
om anmälan på förra uppslaget.
 

22/6 Den helige Johannes Döparens dag
11.00 sommarmöte 
Den högstes profet • Sommargudstjänst ledd 
av Elisabet Ravelojaona. Timothé  
ravelojaona spelar musik.

29/6 andra söndagen efter trefaldighet
11.00 sommarmöte
sommargudstjänst ledd av sven erik  
andersson. serny Carpvik spelar musik.

6/7 11.00 sommarmöte med  
nattVard
sommargudstjänst ledd av Helen  
Florberger. Serny Carpvik spelar musik.

13/7 11.00 sommarmöte
Sommargudstjänst ledd av Stefan Albinsson. 
serny Carpvik spelar musik.

15/7 12.30 sommarträff
Möten efter vägen • Sommarprogram med 
ing-britt och lars-rune Holm. 
enkel lunch och samvaro.
Se information om anmälan på förra 
uppslaget.

20/7 11.00 sommarmöte
sommargudstjänst ledd av berit åqvist. 
Timothée Ravelojaona spelar musik.

27/7 11.00 sommarmöte
sommargudstjänst. musik: serny Carpvik.

3/8 11.00 sommarmöte
sommargudstjänst ledd av kerstin Carpvik. 
serny Carpvik spelar musik.

10/8 11.00 sommarmöte med  
nattVard
Sommargudstjänst ledd av Elisabet  
ravelojaona.

norrmalmskyrkan sommar 2014
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12/8 12.30 sommarträff
Diakonens lunchträff • sommarprogram 
med Gunnel näsfors.
enkel lunch och samvaro. se information 
om anmälan på förra uppslaget.

17/8 11.00 sommarmöte
Sommargudstjänst ledd av Elisabet  
Ravelojaona. Lotta Holmberg Larson spelar 
musik.

24/8 11.00 sommarmöte
Sommargudstjänst ledd av Elisabet  
ravelojaona. 

28/8 17.30 stilla stund mitt i 
VeCkan
meditativ nattvardsandakt ledd av Helen 
Florberger.

31/8 11.00 sommarmöte
Sommargudstjänst ledd av Stefan Albinsson.

7/9 11.00 Gudstjänst  
med nattVard
samlingsgudstjänst.

norrmalmskyrkan sommar 2014

Glad sommar från 
musikskolan
Snart är sommaren här! Och när alla 
härliga sommarlovsdagar fyllda av 
sol och lek har passerat så är det dags 
för höstupptakt i Musikskolan. Redan 
nu tar vi emot era anmälningar inför 
hösten.

Musikskolans instrumentalunder-
visning sätter igång igen i vecka 36 och 
framåt. Körer och barnmusikgrupper 
startar i vecka 37 och 38. Lite längre 
fram får du mer information på kyrkans 
hemsida norrmalmskyrkan.se. 

Du som är elev i Musikskolan sedan 
tidigare får kallelse till din grupp ett par 
veckor innan terminsstart.

Glad sommar!

önskar musikskolan

Konfirmationshögtid...
...blir det den 21 september, så boka in 
det i kalendern redan nu!
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Den 10 maj gästades kyrkan av Södra 
Latins Celloensemble under ledning 
av Örjan Larson. Publiken bjöds på en 
vacker konsertupplevelse med musik 
av Klengel, Beethoven och Villa Lobos. 

nytt i kyrkan: 
bårtäcke
Önskemål har kommit om att det ska 
finnas ett bårtäcke i vår kyrka. Ett 
sådant finns nu och det användes för 
första gången vid en begravningsguds-
tjänst i april.

Bårtäcket är diskret till färgen för 
att harmoniera med övrig utsmyckning 
i kyrkorummet. Det är vävt och sytt av 
Klässbols linneväveri  i Värmland.  På 
mitten av täcket finns en invävd bård. 
Till täcket finns också ett antal lösa 
”mittremsor” att välja mellan.

Remsan på bilden är målad med 
sidenfärg på nättelduk och tar upp 
färgerna i kyrkans vävda textil.

Ett bårtäcke är tänkt att användas på 
en enkel kista. Det kan användas utan 
kistdekoration. Att som på bilden ha en 
lös remsa (som kan tvättas vid behov), 

möjliggör att man, om så önskas, kan 
ha blommor på kistan och även lägga 
handbuketter på den.
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Dessutom gjordes ett uruppförande 
av Hansson. Solister var sångerskan 
Augusta Kling och pianisterna Lucas 
Ljung och Joakim Martinsen. Elise 
Cervin gästdirigerade.
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Den 14 maj bjöds det på Varmisar 
och kalla kårar här i kyrkan - det var 
nämligen musikaldags! Körsbärskören 
och Smultronkören stod för en fin och 
färgsprakande uppsättning av Karin 
Runows musikal som blev mycket om-
tyckt av publiken.

a
ll vår studieverksam

het
sker i sam

arbete m
ed Bilda

fo
to

: t
ia

n
a

so
a

 r
a

V
el

o
ja

o
n

a



10

Här har vi nu skapat en fråge-spalt: 
”fråga pastorn!”. ställ dina frågor om 
bibeln, kristen tro och livsåskådning 
till stefan@norrmalmskyrkan.se, ange 
“fråga pastorn” i ämnesraden. om 
du undrar något är vi säkert fler som 
undrar samma sak...

Det kom en fråga till frågelådan: 
”Hur ska en leva som Jesu lärjunge?” 
Här är början på ett svar:

Jag tänker att kristet lärjungaskap 
har mindre att göra med vad en ”ska”, 
”måste” eller ”borde”, och mer med 
längtan. Om en lärjunge ”ska” någon-
ting överhuvud taget, så är det i så fall 
att vilja och längta efter samma sak som 
ens mästare själv vill och längtar efter. 
Och i mästaren Jesu fall: Att få se Guds 
rike förverkligat till fullo. 

Med Guds rike menas överallt och 
varje situation som är genomsyrat av 
Guds vilja. Då blir det ju förstås i sin 
tur angeläget att fundera på vad Gud är. 
För om Gud är något som är despotiskt, 
förtryckande och konserverande ser ju 
Guds vilja ut att frodas ganska gott i 
världen redan nu. Men om Gud är abso-
lut kärlek – vilket jag vill tro – finns det 
ju ganska många platser, områden och 
situationer (inklusive en hel del i mitt 
eget liv) där en hel del återstår.

Det är ju för övrigt om just detta Je-
sus lärde sina lärjungar att be: ”Låt ditt 
rike komma, låt din vilja ske på jorden 

så som i himlen” (Matt 6:10). Visionen 
som lyfts fram i denna bön är alltså att 
jorden blir som himlen – vilket inte 
nödvändigtvis betyder att den ska bli 
en plats där änglar flyger omkring och 
spelar harpa, utan att den ska bli helt 
genomsyrad av Guds vilja – den Gud 
som är absolut kärlek.

Det finns en fin vers i Bibeln som vi 
kanske skulle kunna se som den metod 
Jesus lär ut till sina lärjungar för detta: 
”Ge som gåva vad du har fått som gåva” 
(Matteusevaneliet 10:8). Jag tycker att 
den uppmaningen är så bra för den sät-
ter fingret på något viktigt i kristen tro, 
nämligen att det inte börjar med vad jag 
kan eller ska göra. Det börjar istället i 
vad jag fritt och för intet redan har fått 
ta emot av Gud. 

Gud har gett oss sin villkorslösa kär-
lek. Det är av den vi får ge vidare. Den 
kärleken (eller ”nåden” om vi så vill) 
är också förutsättningen för de två bud 
som Jesus säger är de viktigaste buden i 
hela Bibeln: Att älska Gud med hela sin 
varelse, och sin medmänniska som sig 
själv (Matt 22:37–39). Förutsättning-
en för dessa båda bud är att vi redan 
är älskade – med en gudomlig kärlek 
som är så överväldigande stor att det är 
omöjligt att härbärgera den bara inom 
sig själv.

Sedan tycker jag det var bra att frå-
gan i frågelådan handlade om att vara 
lärjunge (dvs. elev) – inte hur en ska 
leva som om en redan vore färdigexa-
minerad från Jesu skola. Som lärjungar 
håller vi ju fortfarande bara på och lär 
oss, och kanske kommer vi i detta livet 
knappt ens längre än till förskolenivå. 
Men det är ju trots allt inget dumt ställe 
att vara på.

Som sagt – det här var början på ett 
svar. Samtalet fortsätter...

norrmalmskyrkan sommar 2014
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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:
Stefan Albinsson
 54 54 71 41, 0728-58 49 93
Elisabet Ravelojaona

54 54 71 40,  0704-22 41 98

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 sjukskriven
nicky Vingren vikarierande vaktmästare

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
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ansvarig utgivare: Per-Gunnar davidsson 
Redaktion: Stefan Albinsson, Emma Salmonsson 

Tryckt i Norrmalmskyrkan, Stockholm.
Nästa nummer omfattar september 2014, med 

manusstopp den 14 augusti.

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

ny adress
Håkan nordlander
uslandsvägen 69
860 13 stöde

Födelsedagar
3 jun ingemar boklund 70 år
8 jun kerstin lindahl 70 år
12 jun Mats Furbacken 50 år
2 jul Margaretha Forsberg Widlund
  70 år
3 jul lars stenman 60 år
23 jul berit svenson 93 år
23 jul berit åqvist 75 år
8 aug Elin Mörk 30 år
8 aug tianasoa ravelojaona 50 år
12 aug anna-stina lindestad 92 år
19 aug anne-maj sporrong 40 år
21 aug Birgit Silfverberg 97 år



norrmalmskyrkan
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

beGränsad eftersändninG
Vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan
B

Sommarträffar
Samvaro och enkel lunch

• 17 juni kl. 12.30 •
Livet på sparlåga

med pastor Elisabet Ravelojaona.
Anmäl dig senast 15/6, till tel. 070-22 41 98. Lunch 40 kr.

• 15 juli kl. 12.30 •
Möten efter vägen

med Ing-Britt och Lars-Rune Holm.
Anmäl dig senast 11/7 till Holms på tel. 08-712 48 10. Lunch 40 kr.

• 12 augusti kl. 12.30 •
Diakonens lunchträff

Vår diakon Gunnel Näsfors håller i programmet
Anmäl dig senast 10/8, till tel. 0707-94 33 57. Lunch 40 kr.

i norrmalmskyrkan

alla är Välkomna!


