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Mitt i viMlet•tack anna-Stina!•
Stickcafé• fråga paStorn• och Mycket Mer...

MITT I VIMLET
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Stockholm är en 
myllrande storstad 
– åtminstone med 
skandinaviska mått 
mätt. Och här finns  
Norrmalmskyrkan för 
att tillsammans med 
alla andra kyrkor och församlingar i 
staden vittna om hela livets Gud mitt i 
vimlet. 

”I Gud är det vi lever, rör oss och 
är till” sa Paulus. Om jag har fattat  
apostelns uttalande någorlunda rätt  
betyder det att vi befinner oss i Gud 
inte bara under livets stillsamma 
stunder utan också när vår tillvaro 
är stressig och splittrad. Gud är när-
varande i tider av ro, eftertanke och  
kontemplation, men också när livet 
rusar fram i 180 knyck. 

För att fånga in denna sanning kan vi 
därför behöva olika slags mötesformer. 
I det här numret kan du till exempel läsa 
om både möjlighet att åka på retreat och 
att kila in på en ”Mitt i vimlet”-andakt.
Redan de första kristna ställde sig 
frågan om vad för slags gemenskap  
kyrkan skulle vara: En  sammanslut-
ning av exakt likadana människor, eller  
öppen för mångfald? De valde det  
senare alternativet eftersom de ansåg 
att det bäst stämde överens med hur de 
uppfattade Guds vilja. 

Lärjungen Petrus uttryckte det 
en gång så här: ”Nu förstår jag  
verkligen att Gud inte gör skillnad på 
människor utan tar emot var och en som 
fruktar honom och som gör vad som är  

rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. 
Detta var ordet som Gud sände till 
israeliterna med budskapet om fred 
genom Jesus Kristus – han är allas 
herre.” Och lärjungen Johannes dröm-
de om ”en stor skara som ingen kunde  
räkna, av alla folk och stammar och 
länder och språk”. 

Norrmalmskyrkan har just antagit en in-
riktningsplan för de närmaste två åren. 
I den står det: ”Allt vi gör ska präglas 
av en tydlighet i vår identitet som kris-
ten kyrka och av Jesu budskap om kär-
lek, efterföljelse och nåd.” Vår kyrkas 
mötestillfällen och verksamheter kan 
(och behöver) se ut på olika sätt, efter-
som vi är olika och kan ha olika behov. 
Men budskapet är detsamma: kärlek, 
efterföljelse och nåd – mitt i vimlet.

    sTEfan aLbInsson

norrMalMSkyrkan SepteMber 2014

Mitt i vimlet

Kom med på retreat 
till Kärsögården!
Norrmalmskyrkan ordnar ett dygns 
retreat på Kärsögården 8–9 novem-
ber. Helpension med övernattning 
i flerbäddsrum. Retreatledare är  
pastor Stefan Albinsson. 

Priset   är  800 kr. Kostnaden ska inte 
vara ett hinder för någon att delta,  
kontakta Stefan Albinsson. 

Anmälan senast den 23 oktober till:  
s t e f a n @ n o r r m a l m s k y r k a n . s e .  
Retreat dygnet ordnas i samarbete med 
studieförbundet Bilda.
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L: Varje onsdag, nästan så länge jag 
minns,  har du stått värd nere i cafét i 
källarvåningen. Du har funnits där för 
alla barn, föräldrar och ledare. Vad har 
uppgiften som musikskolevärdinna be-
tytt för dej?
A-S: Jag har fått ut väldigt, väldigt  
mycket! En anledning till att jag nu  
slutar är att jag känner känner att åldern 
tar ut sin rätt. Jag hoppas att någon 
annan vill gå in i denna stimulerande 
uppgift. Det är fantastiskt att få träffa 
alla underbara barn och föräldrar varje 
vecka, år efter år!
L: Hur ser du på värdrollen, vilk-
en betydelse har den tror du? För  
Norrmalmskyrkans församling och 
musikskolan?
A-S: Vardagliga möten, umgänge 
och vänskapsband är för mig som  
församlingsmedlem väldigt värdefullt, 
och jag tror att föräldrarna uppskat-
tar kontakten med oss i församlingen. 
Det känns viktigt med möten över  
åldersgränserna också! I början av 
eftermiddagen blir det en del nyare 
kontakter, de yngsta kommer först. Ju 
längre dagen går, ju äldre blir barnen i 
körerna. Att på kvällen få en varm kram 
av ungdomar som kommer för att spela 
instrument eller sjunga i ungdomskören 
är helt underbart! Många har jag känt 
sen de var småbarn.
L : Är det inte jobbigt med allt ljud och 
stök i källaren?
A-S: Det kan det vara, jag är  
ordentligt trött efter onsdagarna, men 
efter nattsömnen är jag pigg igen. Inga 
problem för mig!

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014

L: Att du fyllt 92 år är ofattbart svårt 
att förstå när man ser dej krypa  
omkring och knyta skor på de yngsta! 
Du är alltid pigg, och du håller reda 
på allas namn och ofta t.o m dagis och 
skolor. Hur håller du kropp och sinne 
i trim?
A-S: Man måste hålla igång. Det är 
nödvändigt att vara delaktig, hålla i 
kontakter så mycket man bara orkar. 
Annars blir man lätt sittande ensam...
Min man Hans och jag har gått lång-
promenader dagligen, 7 km i snabb 
takt. Men de sista två åren blir det  
kortare sträckor och ibland stavgång. 
L: Anna-Stina, vi kommer att sakna dig 
väldigt mycket! Kan vi hoppas på besök 
nån gång?
A-S: En av mammorna, boende här 
i Täby, har lovat hämta mig när jag 
vill. Då kommer jag in till kyrkan och 
umgås, det ser jag fram emot! Jag kan ta 
färdtjänst också, när jag känner för det! 
L: Tack, då ser vi fram emot det! Och 
tack för allt du betytt hittills under alla 
år. Vi önskar dej och Hans allt gott!      

LoTTa HoLMbERG LaRson                                  
                                                                     
                          

Tack anna-stina!
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För att på bästa sätt kunna delta i 
detta nya diakonala uppdrag be-
höver vi vara många som hjälps åt. 
Vi räknar med upp till 300 gäster. 
Några exempel på arbetsuppgifter  
under den aktuella lördagen är  
matlagning och disk, dukning och 
utskänkning, välkomstvärd vid  
dörren, bordsvärd och underhållare.  

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014

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. 

Behovet av mat och gemenskap är stort 
även resten av året och därför anord-
nar kyrkorna i vårt område ”Lunch i 
gemenskap” varje lördag 12.00–15.00. 
Vi i Norrmalmskyrkan kommer att 
ansvara för en av höstens luncher,  
lördagen den 11 oktober. 

erik fhager
Erik kommer från Örebro 
och har gått Betels 
musiklinje. Han arbetar 
som frilansande gitarrist 
och har t.e.x. under 
sommaren turnérat med 
artisten Agnes. Erik kommer att hålla i 
musikskolans gitarrundervisning. 

lina löfqviSt 
Lina vikarierar för 
Emma Salmonsson, 
som är föräldraledig, 
och kommer att ta 
över hennes uppgifter 
med kommunikation 
och layout. Lina har närmast varit 
föräldraledig, men innan studerat till 
Webbredaktör, grafiskformgivning och 
haft egen webbutik. 

Serny carpvik
Serny hoppar in som 
ledare i ungdomskören 
under hösten och 
kommer även att leda 
en barnmusikgrupp, 
Serny har själv gått den långa vägen 
från barnmusik, genom alla körer, 
via musikskolan, Södra latin, nu 
Mellansels folkhögskola och jobbar 
även som ungdomsmusiker på Svenska 
gospelverkstaden. 

Maria Stadell
Maria, som gärna kallas "Ia" har 
arbetat i Svenska kyrkan, Sollentuna 
som körledare, hon leder Sollentuna 
Gosskör och är dessutom frilansande 
sångerska. Under hösten kommer hon 
att vikariera för Marie Rindborg och 
leda barnkörerna.

nya medarbetare i norrmalmskyrkan

Du behövs! 

Hör av er till Gunnel Näsfors för att 
hjälpa till!  
Telefon: 0707-94 33 57 Mail: gunnel@
norrmalmskyrkan.se



5

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014

Välkommen till  
träffar för daglediga!

Trivsel, gemenskap och intressanta 
program. Norrmalmskyrkans Senior-
förening ordnar träffar för daglediga 
varannan tisdag kl 12:30. Träffarna 
är öppna för alla, ung som gammal,  
kyrkvan eller inte kyrkvan,  
seniormedlem eller inte medlem. Alla 
är välkomna! Samlingarna är triv-
samma och är i allmänhet mycket väl-
besökta. Vi tar ingen entréavgift men 
kaffe, ostfralla och kaka kostar 30 kr. 
Höjdpunkten är naturligtvis att få 
lyssna till dagens gäst. Det sker 
ca kl 13:00 efter inledning, sång  
eller musikinslag och kaffeservering.  
 
Gästande talare, sångare, musik-
er speglar en stor bredd. Hela  
programmet finns på Norrmalmkyrkans  
hemsida på www.norrmalmskyrkan.se 
eller hämta ett exemplar av programmet i  
Norrmalmkyrkan!

sEnIoRföREnInGEn
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15/10 17.30 Mitt i viMlet •  
Enkel nattvardsandakt
18.15 KVäLLsMaT • 40:-/vuxen, , 30kr/
student, 20:-/barn eller 100:-/familj. 
19:00  Föreläsning och  
saMTaLsKVäLL • Tro som politisk kraft •  
Dramatikern och kulturdebbatören stina 
oscarson, fri entré

17-19/10 ÅTERTRäff föR KRIsTEn-
DoMssKoLan sjöVIK • Rotebro

18/10 10:00 -14:00 föRsaMLInGsDaG
/idéverkstad • församlingsmöte•

19/10 Artonde söndagen efter trefaldighet
11.00 GuDsTjänsT • Att lyssna i tro •  
stefan albinsson, kören vox nova med-
verkar. barnens  
gudstjänst och söndax.

22/10 17.30 Mitt i viMlet •  
Enkel nattvardsandakt
18.15 KVäLLsMaT • 40:-/vuxen, 30kr/ 
student, 20:-/barn, eller 100:-/familj.
19:00 saMtalskväll:Tillsammans för livet 
• samtalsserie, kväll 2/4. 

24/10 19:00  vi 2.0 • Ungdomssamling i 
Kyrkan vid brommaplan

24-26/10 unGDoMsKöREns REsa 
till Uppsala • 

26/10 Nittonde söndagen efter trefaldighet 
11.00 GuDsTjänsT • Trons kraft •
elisabet ravelojaona.  kören reprisen 
medverkar. 

27/10-2/11 HösTLoV föR MusIK-
sKoLan 

28/10 12.30 sEnIoRTRäff • Britt G 
Hallqvist 100 år • Per Harling presenterar i 
ord och ton smakprov ur britt G Hallqvists 
diktning. 

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014
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1/10 17.30 MITT I VIMLET
Enkel nattvardsandakt
18.15 KVäLLsMaT • 40:-/vuxen, 20:-/barn, 
30kr/student eller 100:-/familj.

4/10 fäRDVäG VIDaRE
9.30-17.00 EquMEnIaKyRKan 
stockholMs regionFest • 
Immanuelskyrkan (Kungstensgatan 17).
17.00 GuDsTjänsT •  

5/10 Den helige Mikaels dag
11.00 GuDsTjänsT MED naTTVaRD 
• Önskesånger• stefan albinsson, lotta 
Holmberg Larson. bön för- och insamling till 
equmenia. Barnens gudstjänst.

8/10 17.30 Mitt i viMlet • Enkel  
natt-vardsandakt. 18.15 KVäLLsMaT • 40:-/
vuxen,  , 30kr/student, 20:-/barn eller 100:-/
familj.
19.00 saMtalskväll: Tillsammans för 
livet • Första kvällen av fyra, om kristen tro 
för 2000-talet. stefan albinsson och Helen 
Florberger. 50kr/tillfälle. 

10/10 18.00 FredaX • från årskurs 4 
och uppåt. • 19.00 nyckelhålet För 
tonåringar •

11/10 12.00-15:00 lUnch i 
GEMEnsKaP • kontaktperson gunnel 
näsfors 

12/10 Tacksägelsedagen
11.00 GuDsTjänsT• Lovsång• 
stefan albinsson, Maria stadell. smultron- 
och körsbärskörerna medverkar.  Dans av 
söndax. Bibelutdelning.
 

14/10 12.30 seniorträFF •  
Juniorföreningen• otto carneheim, 
ger tillbakablickar på gårdagens  
ungdomsverksamhet. sång av Reprisen.

Oktober

i norrmalmskyrkan



7

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014

29/10 17.30 Mitt i viMlet • Enkel 
natt-vardsandakt • oBs! ingen mat denna 
gång!

November  
1/11 Alla helgons dag
11.00 MInnEsGuDsTjänsT MED 
LjusTänDnInG • stefan albinsson,   
Ulla-carin Börjesdotter, sång,  thore  
kennestad, orgel. 

2/11 Söndagen efter alla helgons dag
16.00 GuDsTjänsT MED naTTVaRD 
• Gäster och främlingar på jorden •
stefan albinsson, serny carpvik

5/11 17.30 Mitt i viMlet • Enkel natt-
vardsandakt • 18.15 KVäLLsMaT • 40:-/
vuxen, 30kr/student, 20:-/barn eller 100:-/
familj.
19.00 saMTaLsKVäLL • Tillsammans för 
livet • samtalsserie, kväll 3/4. 

7/11 18.00 fREDax. • Från åk 4 och 
uppåt

8/11-9/11 RETREaTDyGn PÅ 
kärsögården •

9/11 Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet
11.00 GuDsTjänsT • Samhällsansvar • 
elisabet ravelojaona.  
blåbärskören medverkar

11/11 12.30 seniorträFF •  
Framåt steg för steg• anders Wejryd,  
ärkebiskop emeritus talar om tiden från 
GK i Västerås till ärkebiskopsstolen i  
uppsala. sång av Reprisen.  

12/11 17.30 Mitt i viMlet • Enkel 
natt-vardsandakt 18.15 KVäLLsMaT • 
40:-/vuxen, 30kr/student, 20:-/barn eller 
100:-/familj. 

14/11 19.00 nyckelhålet För 
tonåringar •

16/11 Söndagen före domssöndagen
11.00 GuDsTjänsT • Vaksamhet och vän-
tan•  stefan albinsson, lilla körensemblen, 
Tro n fred - Kyrkornas globala vecka 
inleds. Barnens gudstjänst och söndax.
Församlingsmöte efter gudstjänsten.

19/11 17.30 Mitt i viMlet • Enkel 
natt-vardsandakt • 18.15 KVäLLsMaT • 
40:-/vuxen, 30kr/student, 20:-/barn eller 
100:-/familj.
19.00 saMTaLsKVäLL • Tillsammans för 
livet • samtalserie, kväll 4/4. 

21/11 19:00  vi 2.0 • Ungdomssamling i 
Kyrkan vid brommaplan 

22/11 10:00-15:00 norrMalM- 
KyRKans juLMaRKnaD • Minikonsert  
kl. 11, 12 och 13.

23/11 Domssöndagen
11.00 GuDsTjänsT • Kristi återkomst •
elisabet ravelojaona, Fiolelever under  
ledning av stina adolphson, Barnvälsignelse

25/11 12.30 seniorträFF •  
Den kristna kyrkans mångfald• Marco helles 
föreläser och utbildar inom mänskliga rät-
tigheter, mångfald och icke-diskriminering. 
sång av Lotta Holmberg-Larsson. 

26/11 17.30 Mitt i viMlet • Enkel 
natt-vardsandakt • 18.15 KVäLLsMaT • 
40:-/vuxen, 30kr/student, 20:-/barn eller 
100:-/familj.

28/11 18.00 fREDax • från åk 4 och 
uppåt •

30/11 Första söndagen i advent
11.00 GuDsTjänsT MED naTTVaRD • 
Ett nådens år •stefan albinsson, adventskör
församlingens höstinsamling

ju
L

MaRKnaD
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församlingsdag och 
idéverkstad den 18 
oktober! 
På församlingsmötet den 14 septem-
ber fattade vi beslut om en inriktning-
splan för församlingen 2014-2016. 

Övergripande målsättning och färd-
plan för 2014-2016:

Vi vill 
• Växa i tro  
• Växa i vår trosgemenskap  
• Bli fler som delar tro och liv

Genom att  
• Utveckla och bredda församlingens 
gudstjänst- och andaktsliv  

• Skapa fler möjligheter att dela tro 
och liv med varandra  
• Ge ungdomar plats och utrymme till 
initiativ 
• Ge barn och barnfamiljer fler  
möjligheter att dela trons gemenskap

Allt vi gör ska präglas av en tydlighet 
i vår identitet som kristen kyrka och av 
Jesu budskap om kärlek, efterföljelse 
och nåd.

Lördagen den 18 oktober  
kommer vi att fortsätta diskussionerna 
om inriktningsplanen. Vad innebär  
inriktningsplanen för församlingens  
verksamhet?

oscar hUltåker, ordFörande
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Den 21 september konfirmerades 6 ungdomar i Norrmalmskyrkan,  
Jakob Sellerfors, Isabelle Ravelojaona, Oskar Rindborg, Andrea Thorgren,  
Ejnar Örjes, Anton Carpvik.  Med på bilden är också Alva Karlhager, Gunnel 
Näsfors och Stefan Albinsson.

årets konfirmander
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stickcafé
Syföreningen! Syföreningen denna  
fantastiska företeelse! Jag vet inget  
sammanhang som förenar så många  
aspekter av livet som syföreningen! Det 
praktiska och konstnärliga arbetet som i 
förlängningen, genom försäljningar och 
auktioner, gav stöd till människors liv och 
livsvillkor i andra delar av världen, littera-
turens plats genom högläsning ur boken, en 
bibeltext, psalmsång och bön, de vardagli-
ga och djupa samtalen kring kaffebordet. 
 
För sisådär 5-6 år började Universitet-
skyrkan i Eskilstuna med stickkaféer 
för studenter. Sedan dess har denna idé 
spridit sig till Universitetskyrkan på an-
dra högskoleorter. Med rötter i den klas-
siska syföreningen har det visat sig att 
stickkaféer är en mötesplats som funger-
ar också 2014. Och nu är stickkaféet 
här, i Universitetskyrkan i Stockholm! 
 
Just i dag när jag skriver detta 17 septem-
ber 2014 börjar min studentprästkollega 
Gunnar och jag stickkaféer i  det nya Stu-
denthuset på Universitetet. 

Vi kommer att sitta i kaféet med en korg 
med garn och stickor och hoppas och ber 
att studenter ska sitta ner en stund med en 
kopp kaffe, sticka några varv och samtala 
om stort och smått. Det är med spänning 
jag har packat korgen med stickor och garn 
som jag fått av pastor Elisabet och  Kerstin 
Sköld och om någon timma sätter jag mig 
på bussen med destination Studenthuset på 
Stockholms Universitet.

helen FlorBerger, stUdentpastor
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universitetskyrkan
Universitetskyrkan i Stockholm är 
ett ekumeniskt arbete på Stockholms 
lärosäten och Norrmalmskyrkan finns 
med i detta arbete genom en 50 % 
studentpastorstjänst, som jag innehar. 
I dagsläget är det i huvudsak mina  
studentprästkollegor i Engelbrekts  
församling som jag samarbetar med. 
Förutom stickkaféerna, som jag 

skrivit om här ovanför, så erbjuder  
Universitetskyrkan denna termin bl.a: 
Öppen mottagning varje vecka på KTH, 
Universitetet och Socialhögskolan, 
Sorgegrupp för unga vuxna, Inklusiva 
mässan en gång i månaden i Engelbrek-
ts kyrkas kapell och i samarbete med 
Norrmalmskyrkan Mitt i vimlet varje 
onsdag med en enkel nattvardsandakt 
och kvällsmat.

helen FlorBerger, stUdentpastor

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014
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”Jag tycker mission är klurigt, hur 
ser du på det i en vanlig männis-
kas liv? Hur missionerar man så att 
folk lyssnar och tar in på riktigt? 
Hur kan Norrmalmskyrkan jobba 
med att sprida Jesu budskap på 
ett bra och ärligt sätt men inte på- 
tryckande  för människor    vi möter?” 
 
Ordet mission betyder egentligen 
”sändning”. När teologer ska beskriva 
kyrkans mission tar de ofta avstamp i 
ett latinskt uttryck: Missio Dei (”Guds 
mission”). Uttrycket fångar in tanken på 
att Gud inte har dragit sig undan, utan 
är engagerad i att förverkliga sina goda 
och kärleksfulla avsikter med världen. 
Guds avsikter är inte begränsade till en-
bart den religiösa sektorn, utan rör pre-
cis allt som ryms i Guds skapelse: miljö 
och natur, kultur, hälsa, religion, politik, 
ekonomi, vetenskap, relationer, arbete, 
lärande... Kort sagt: allt liv i världen.  
 
I Nya testamentet är Jesus Kristus 
det mest konkreta uttrycket för Guds 
mission: ”Gud sände … sin son till 
världen … för att den skulle räd-
das genom honom” (Joh 3:17). I Jesu 
människoblivande, ord, liv, död, upp-
ståndelse, upphöjelse och löfte om 
återkomst visar Gud sin djupaste  

avsikt för världen, nämligen ”liv, 
och liv i överflöd” (Joh 10:10).  
 
Jesus sade till sina lärjungar: ”Såsom 
Fadern har sänt mig sänder jag er” 
(Joh 20:21). De blir delaktiga i Guds 
mission i Kristus. Mission är alltså 
inte en verksamhet bland andra, utan 
pågår 24-7. Vi deltar i Guds mis-
sion inte bara de stunder vi pratar om 
Jesus för att fler ska bli Jesu lärjun-
gar – även då förstås, men inte en-
bart då. Också i våra ”vanliga liv”, då 
vi gör helt ”vanliga saker”, är vi som 
Jesu lärjungar delaktiga i missionen. 
 
När vi funderar på mission blir frågan 
om vad för slags Gud vi menar oss tro 
på viktig. Avstampet är ju Guds mission, 
dvs. Guds engagemang för att förverk-
liga sina avsikter med världen. Då tänk-
er jag att alla former av kolonialism, 
förtryck, diskriminering samt fysiskt, 
psykologiskt eller andligt våld är direkta 
motsatser till sann mission, eftersom de 
rimmar illa med en Gud som är kärlek. 
”Påtryckningsmission” går alltså bort.  
 
Därmed inte sagt att en väsentlig del av 
lärjungarnas mission inte är att tydligt 
och klart inbjuda människor till tro på 
Jesus Kristus. Men hur kan vi sprida 
Jesu budskap (vilket även inkluderar 
budskapet om Jesus) på ett bra och är-
ligt sätt? Jag tror att åtminstone en del 
av svaret finns i något som lärjungarna 
Johannes och Petrus sa, när de helt en-
kelt konstaterade: ”Vi kan inte tiga med 
vad vi har sett och hört.” (Apg 4:21)

sTEfan aLbInsson

norrMalMSkyrkan oktober-noveMber 2014

fråga paStorn

ställ dina frågor  
om bibeln, kristen 

tro och livsåskådning 
till stefan@ 

norrmalmskyrkan.se
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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:
Lina Löfqvist

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 oktober-noveMber 2014

ansvarig utgivare: per-gunnar davidsson 
redaktion: stefan albinsson, lina löfqvist. 
tryckt i norrmalmskyrkan, stockholm.

nästa nummer omfattar dec 2014 -jan 2015 
med manusstopp den 13 november.

ur matrikeln
har du flyttat och vill att din adressändring 
syns här? Mejla till lina@norrmalmskyrkan.se 
så publicerar vi din nya adress.

födelSedagar
03 okt Gerd Ringquist 85 år
27 okt anders carstensen 60 år
28 okt Evald Lindholm 93 år
29 okt birgit Viberg 80 år
07 nov  Ragnar Palm 85 år
22 nov Gunnel näsfors 60 år
23 nov  Börje roséen 80 år 
 
nya MedleMMar
alva Karlhager



norrMalMSkyrkan
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

bEGRänsaD EfTERsänDnInG
vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidanB


