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Sommaren går mot 
höst. Vardagen tar 
vid. Dagarna fylls 
av återseenden. Det 
är ganska skönt. Det 
vanliga känns tryg-
gt. För någon inne-
bär hösten nystart. 
En annan möts av ovälkomna nyheter. 
Livet pågår hela tiden. Mitt i detta liv, 
finns vår kyrka. En mötesplats jag hoppas 
att allt fler ska känna sig hemma i. Ett 
vardagsrum för samtal och samvaro. 
En plats för bön och lovsång. En plats 
där vi delar sorg och glädje. En plats för 
möten, men inte någon isolerad ö. Vi är 
mitt i valtider. Gator och media tapet-
seras av budskap. Det finns många och 
viktiga frågor att lyfta. I vår omvärld 
pågår konflikter och naturkatastrofer. 
En del väl omskrivna, andra i medie-
skugga. Allt fler befinner sig på flykt. 
Mänskliga rättigheter kränks och även 
i vårt land lever alltför många i otrygga 
förhållanden. Har detta något med mig 
och vår gemenskap att göra? Ja – om vi 
vill ta den kristna tron på allvar. 

Jesus återkommer ofta till vårt ge-
mensamma ansvar för de svagare: 
barnen, änkorna, invandraren. Ser vi 
dem och andra som behöver bli sedda? 
Ser vi till vår miljö, Guds skapelse? 
Visst kostar det på ibland. Men har vi 
något val?

Astrid Lindgrens Jonatan Lejon-
hjärta förklarade för lillebror Skorpan 
att vi ibland måste göra saker som är 
farliga. Annars är man ingen människa, 
utan bara en liten lort. Ibland måste vi 
våga stå upp för det vi tror på och kän-
ner är riktigt, utifrån vår övertygelse. 

Därför kan tron aldrig vara annat än 
politisk. Vi är kallade att ta ställning till 
det som sker i vårt samhälle. Kallade 
att vara en tydlig röst som lyfter frågor 
om mänskliga rättigheter och miljö. 
Kallade att leva efter det vi lär, att äl-
ska och vårda. Idag finns starka krafter 
som förespråkar våld. Krafter som split-
trar människor, istället för att mötas och  
samarbeta. Jesus återkommer till bud-
skapet om kärlek: Ni skall älska varan-
dra. Så som jag har älskat er skall också 
ni älska varandra. Alla ska förstå att ni 
är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek. (Johannes 13:34-35)

Ibland är det enkelt att se vad som 
är rätt och fel, vad vi bör göra och inte. 
Men alla de andra gångerna? Hur ska 
jag veta? Då behöver vi varandra. San-
ningens Ande, Hjälparen, gavs till alla 
som tror. Ingen har monopol på sanning- 
en, därför behöver vi söka svaren till-
sammans. Mötas, för att samtala, be och 
söka vägen framåt. Jag är övertygad om 
att kyrkan och dess folk har en viktig 
roll att spela idag. Den profetiska rösten 
behöver höras tydligare i samhälls- 
debatten. Vi är alla kallade att vara Jesus 
lärjungar och vittnen. Uppdraget är att 
vittna om det vi ser - både om det som 
är fel och det som är gott. Vi är kallade 
att vara hoppets vittnen och ljusets, att 
älska och tjäna. Det sättet att leva ger 
oerhört mycket tillbaka. Genom att dela 
liv med varandra får våra liv mening.

Hjälparen, den Heliga Anden som 
Fadern skall sända i mitt namn, han skall 
lära er allt och påminna er om allt som 
jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, 
min frid ger jag er. Jag ger er inte det som 
världen ger. Känn ingen oro och tappa 
inte modet. (Johannes 14:26-27)

elisabet ravelojaona
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tillsammans för livet
Höstens tema är hämtat från det nya 
missionsdokument som Kyrkornas 
Världsråd och Sveriges Kristna råd har 
gett ut. Ett ekumeniskt dokument med 
underrubriken Mission och evangelisa-
tion i en värld i förändring. Det är ett 
dokument som inbjuder till samtal om 

vad det inne- 
bär att vara 
kyrka idag 
och hur 
vi ser på  
mission och 
evangelisa-

tion. En tydlig tanke är att missionen 
inte främst handlar om att öka kyrkor-
nas medlemsantal, utan om hur kyrkan 
förkroppsligar Gud. Hur blir vår tro en 
levande verklighet för oss? Hur kan vi 
låta vår tro bli en tydlig och konkret 
kraft in i det samhälle vi lever i och den 
omvärld vi finns i? I detta finns frågan 
om vi vågar tro på vår egen tro. Tro att 
den spelar roll i vårt liv och en viktig 
sådan. Det handlar både om våra pri-
vata liv, men minst lika mycket om de 
troendes gemenskap som församlingen 
utgör. Jag är själv övertygad om att 
kyrkan och därmed också vår försam-
ling har en viktig uppgift i vårt närsam-
hälle och i ett större globalt perspektiv. 
Men jag tror också den betyder oerhört  
mycket för oss enskilda individer och 
att vår gemenskap kan få bli viktig för 
fler. Men någonstans handlar det ändå 
om – har vi modet att tro på vår tro?

norrmalmskyrkan september 2014

Under september kommer vi under 
fyra  gudstjänster stanna till inför olika 
kapitel i dokumentet: Livets andetag. 
Mission från marginalerna. Kyrka i 
rörelse. Goda nyheter för alla.

Som en del av höstens tema kom-
mer vi också att inbjuda till samtals- 
grupper och samtalskvällar (se bak-
sidan). Den 15 oktober får vi besök av  
Stina Oscarson som lyfter den ut-
manande frågan om vi ser på  tron som 
en politisk kraft (se sid. 4).

Vill du ta del av dokumentet finns 
det att ladda ned gratis på www.skr.org/
shop/missionsdokumentet/

Om du inte har möjlighet till det – 
kontakta oss på expeditionen så hjälper 
vi dig.

elisabet ravelojaona

läs missionsdokumentet på:
www.skr.org/wp-content/uploads/2013/11/
tillsammans_for_livet.pdf

” Evangelisation 
är att tillitsfullt 

men ödmjukt dela 
vår tro.

” Vi värdesätter varje  
mänsklig kultur och inser att 

evangeliet inte ägs av någon 
grupp utan är till för alla folk.

” Kyrkan...måste bli en 
inkluderande gemenskap.
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tro som politisk kraft
15 oktober kl. 19.00

Stina Oscarson, 
dramatiker, regis-
sör och kultur-
debattör är en av 
författarna till 
boken ”Tro – en 
politisk kraft”.  
Stina inleder kväl-
len med tankar 
kring tro, politik och demokrati, för att 
utmana oss att samtala kring frågorna 
tillsammans. Kvällens samtalsledare är 
Elisabet Ravelojaona.

Några lösryckta citat ur Stinas text:

söndax
Vid fyra tillfällen i höst inbjuder vi till 
Söndax! En mötesplats för åk 4 och 
uppåt. Vi börjar i stora gudstjänsten, 
därefter fortsätter vi med dagens pro-
jekt. Vi avslutar samlingen med att be 
och tända ljus tillsammans.

Under hösten inbjuder vi även till 
några Fredax-tillfällen för samma 
åldersgrupp. Vi arbetar med det ak-
tuella projektet, äter tillsammans och 
leker lekar. Du som varit på läger med 
oss kanske känner igen en del – men 
det blir även nya saker. Fredax avslutas 
också med en enkel andakt.
• Söndax: 7/9 och 28/9 (dansprojekt)
• Fredax: 10/10

Vår dans framförs i gudstjänsten 
den 12 oktober, då Smultron- och 
Körsbärskören medverkar.

Vill du som förälder få information 
om nya tillfällen? Anmäl dig till sms-
gruppen genom attt meddela Elisabet: 
070-422 41 98.

“Vi behöver berättelser som hjälper oss 
att orka tvivla. För tvärsäkerheten är 
det största hotet mot demokratin.”
“Religionen skulle kunna hjälpa oss. 
Om den vågade. Den skulle kunna 
hjälpa oss att höja blicken. Som bärare 
av andra än samhällets nu rådande 
värderingar. Den skulle ge oss andra 
analyser och därmed också alternativa 
handlingsmöjligheter.”

Kvällen är öppen för alla och det 
är fri entré. Kom direkt till denna träff,  
eller tidigare om du har möjlighet. Lik-
som varje onsdag denna höst inbjuder 
vi till en enkel nattvardsstund kl. 17.30. 
Kl. 18.15 står kvällsmaten framdukad: 
40:-/vuxna, 20:-/barn och 100:-/familj.

Ledare för dansprojekt: Isabelle 
Ravelojaona; ledare för dramaprojekt: 
Elisabet Ravelojaona.

barnens gudstjänst
Gillar du berättelser, att leka lekar, eller 
kanske pyssla? Vill du göra gudstjänst 
på barns vis? Kanske sjunga en sång, 
prova att be med andra och få kyrk-
kompisar? Då är Barnens gudstjänst 
något för dig!

Alla barn från 4 år och uppåt är 
välkomna (yngre barn med vuxen). Vi 
inleder tillsammans i kyrksalen, sedan 
går vi för att fira Barnens egen guds-
tjänst som börjar med vår signatur-
melodi. Varje gudstjänst har ett tema. Vi 
berättar Bibelberättelsen, leker, pysslar 
och sjunger. Gudstjänsten avslutas med 
en bönstund då vi skickar runt vår ljus-
lykta. Huvudledare är Anna Weinander 
och Annette Hultåker.

Välkommen till vår första samling 
den 7 september!
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Den 29-31 maj hölls Equmeniakyr-
kans kyrkokonferens i Filadelfiakyr-
kan i Stockholm. Församlingens 
valda ombud var ordförande Oscar 
Hultåker och undertecknad. 

Konferensen startade med gudstjänst 
följt av förhandlingar. Kvällens gud-
stjänst innehöll nattvard och förbön. En 
av programpunkterna därefter, Diako-
nias Rättvisecafé, var förlagd till vår kyr-
ka. Medverkade gjorde Sångensemb- 
len Iris, Göteborg och Bo Forsberg, 
Diakonia.

Fredagen upptogs i stort av förhand-
lingar för Equmeniakyrkan. Bildarsam-
fundens årsmöten hölls. På kvällen 
var det Internationell gudstjänst med 
avskiljning av missionärer samt förbön 
för internationella medarbetare och vo-
lontärer. På kvällen var vår församling 
på nytt cafévärd, nu för Teologiska 
samtal i kvällningen med underrubrik-
en Kyrkosyn – en utmaning för en ung 
kyrka med gamla traditioner.

Lördagens förhandlingar följdes av 
kvällens Ordinationsgudstjänst. Med-
verkade gjorde konferenskören under 
ledning av Lotta Holmberg Larson. På 
kvällen framförde Norrmalmskyrkans 
ungdomskör, under ledning av Marie 
Rindborg, dramat Som barn i ditt hus, 
med text av Stefan Albinsson och musik 
ur Oslo Gospel Choirs mässa Gloria.

De stora frågorna vid förhandling-
arna var rambudgeten, omfattande 147 
Mkr, val av kyrkostyrelse, samt behan-
dling av inkomna motioner från för-
samlingar och enskilda konferensom-
bud. Till kyrkostyrelse valdes Tomas 
Bjöersdorff från Kalmar till ordförande 
efter Ann-Sofie Lasell från Gävle, som 

undanbett sig omval efter flera års ar-
bete med Equmeniakyrkans uppstart. 
Lars Dalesjö, Helsingborg och Andreas 
Möller, Uppsala, kvarstår i kyrkosty-
relsen ytterligare en mandatperiod, 
vilket vi tacksamt noterade.

På fredagen ägde bildarsamfundens 
årsmöten rum med god tillslutning av 
representanter för f.d. Svenska Baptist-
samfundets (SB) församlingar. Vår för-
samling var väl representerad. Årsmötet 
leddes av Agneta Boström, Helsing-
borg och Birger Möller, Södertälje, var 
sekreterare. Det kan kännas underligt 
att de gamla bildarsamfunden behöver 
ha separata årsmöten när ett nytt sam-
fund bildats. Men så länge inte alla 
ekonomiska och juridiska frågor är 
överförda från bildarsamfunden till det 
nya, måste separata årsmöten äga rum 
och en fungerande missionsstyrelse 
för f.d. SB väljas som administrerar 
det som återstår. Ordförande är Sören 
Carlsvärd, Örebro.

Konferensen för vår församlings del 
avslutades på söndagen med en gemen-
sam gudstjänst med församlingen i S:t 
Peters kyrka. Gudstjänsten hölls där, på 
Upplandsgatan, med god uppslutning 
och fin gemenskap.

Nu får vi gå vidare framåt som för-
samling med tro på framtiden. Själv  
önskar jag och ber: 
• att andliga nådegåvor som finns, 

respekteras och är i funktion i våra 
gudstjänster,

• om ett starkt och ansvarstagande 
medlemsengagemang,

• om en kontinuerlig medlemsökning, 
som bör vara det naturliga skeen-
det  i en levande församling där 

Från ett konferensombuds ögon och öron

Forts. på s. 8
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31/8 Elfte söndagen efter trefaldighet
11.00 sommarmöte • Tro och liv
stefan albinsson

3/9 17.30 mitt i vimlet
enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn 
eller 100:-/familj.

7/9 Tolfte söndagen efter trefaldighet
11.00 samlingsgudstjänst med 
nattvard • Tillsammans för livet - Livets 
andetag • Elisabet Ravelojaona, Stefan 
albinsson. vox nova medverkar.
barnens gudstjänst och söndax startar.
norrmalmskyrkans miljöpolicy uppmärk-
sammas.

10/9 17.30 Mitt i viMlEt • enkel natt-
vardsandakt.
18.15 Kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn 
eller 100:-/familj.

13/9 öppEn kyRka • i samband med 
mimer Flea market. 

14/9 Trettonde söndagen efter trefaldighet 
11.00 gudstjänst
Tillsammans för livet - Mission från  
marginalen • Stefan albinsson. Barnens 
gudstjänst. Församlingsmöte.

16/9 12.30 SEnioRtRäff • Från jazz till 
andlig visa • lennart Björk, lund.

17/9 17.30 Mitt i viMlEt • enkel natt-
vardsandakt
18.15 Kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn 
eller 100:-/familj.

19-20/9 övernattning för delta-
garna vid sommarens kristendomsskola.

21/9 Fjortonde söndagen efter trefaldighet
11.00 KonFirmationsgudstjänst 
med nattvard • Tillsammans för livet 
- Kyrka i rörelse • Stefan albinsson tillsam-
mans med konfirmander och deltagare 
från sjöviks kristendomsskola. barnens 
gudstjänst.

24/9 17.30 Mitt i viMlEt • enkel natt-
vardsandakt
18.15 Kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn 
eller 100:-/familj.

28/9 11.00 gudstjänst 
Tillsammans för livet - Goda nyheter för alla
elisabet ravelojaona. barnvälsignelse.  
barnens gudstjänst och söndax. 

30/9 12.30 seniorträFF • Stockholm 
på trekvart • eva-Karin gyllenberg.

1/10 17.30 Mitt i viMlEt • enkel natt-
vardsandakt
18.15 Kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn 
eller 100:-/familj.

3/10 Färdväg vidare
9.30-17.00 equmeniaKyrKan stocK-
holMS REgionfESt • immanuelskyrkan 
(Kungstensgatan 17).
17.00 gudstjänst • välkommen till en 
heldag med inspiration, samtal, seminarier, 
stämma, fest och gudstjänst i Region Stock-
holm. dagen inleds med storsamling och 
avslutas med gemensam gudstjänst med 
tonårskör. däremellan möts equmenia för 
stämma, förtroenderådet för överläggnin-
gar och övriga för inspirerande seminarier. 
denna dag blir en viktig mötesplats för alla 
oss som tror att gud genom equmenia 
och equmeniakyrkan i region stockholm 
kan göra avtryck i människors liv.

norrmalmskyrkan september 2014

a
ll 

vå
r 

st
ud

ie
ve

rk
sa

m
he

t
sk

er
 i 

sa
m

ar
be

te
 m

ed
 b

ild
a

September

i norrmalmskyrkan



7

norrmalmskyrkan september 2014

De gamla 
älskade sångerna

5 oktober kl. 11.00
Denna gudstjänst bygger vi helt kring 
vår äldre sång- och psalmskatt. Var 
gärna med och önska sånger! Lämna 
förslag till Lotta Holmberg Larson, tel. 
08-54547134 eller lotta@norrmalms-
kyrkan.se. Senast den 28 september!

Församlingsmöten
Under hösten finns tre församlings-
möten inplanerade:
• Söndagen 14 september
• Lördagen 18 oktober
• Söndagen 16 november

Avsikten är att även denna ter-
min avsätta en lördag för ett försam-
lingsmöte för att ge möjlighet att mer 
ingående arbeta med en eller ett par 
angelägna frågor. Det är ofta svårt att 
hinna med det en söndag efter gudstjän-
sten.

Vid årsmötet fick styrelsen i upp-
drag att arbeta med församlingens mål 
och inriktning. En första redovisning av 
det arbetet kommer troligen att kunna 
ske den 14 september och följas upp 
av en mer omfattande diskussion och 
beslut den 18 oktober. En annan fråga 
som kan komma att tas upp den 18  
oktober är hur församlingens diakonala 
verksamhet fungerar och bör utformas.

oscar HultåKer

varje år känns det 
avigt...

...att skriva om julmarknaden när 
det fortfarande är sommar men tiden 
går fort och snart är vi där.  Årets 
marknad hålls den 22 november.

I början av november sätter vi på 
frysarna. Sedan är det fritt fram att baka 
till brödförsäljningen och serveringen.

Gåvor till loppmarknaden, auk-
tionen och lotterier mottages tacksamt 
precis som hantverk, sylt och saft och 
annat som ni kan komma på. Hör gärna 
av dig med frågor, idéer och förslag.

Redan nu vet vi att det behövs en 
person som kan ansvara för bokförsälj-
ningen och flera som kan hjälpa till i 
loppisen.

Om du kan göra ett antal skyltar 
som hänvisar till loppis, servering och 
konserter får du gärna höra av dig till 
julmarknadsgruppen också om det.

lisbetH Franzon (tel. 070 5373520)

5/10 Den helige Mikaels dag
11.00 gudstjänst med nattvard 
Temagudstjänst: Önskesånger • bön för och 
insamling till equmenia. barnens gudstjänst.

Använder du Instagram? Det gör Norr-
malmskyrkan numera! Du kan följa 
kyrkan genom att söka upp användar-
namnet “norrmalmskyrkan”.
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musikskolans höststart
Välkommen tillbaka till Norrmalms-
kyrkans Musikskola!

Höstterminens undervisning för 
instrumentaleleverna börjar v. 36. Ins-
trumentaleleverna blir kontaktade av 
sina respektive lärare. Nya instrumen-
talelever får vänta ytterligare någon 
vecka.

Barnmusikverksamheten startar i 
v. 38. Barnkörer, Ungdomskör samt 
Småbär i v. 38-39. Körer och barn-
musikgrupper får informationsbrev per 
e-post innan upptakten. Har du inte fått 
informationsbrev om grupplacering, är 
det med sannolikhet på väg.  

För anmälningar och förfrågningar 
om köplats mm ber vi er i första hand 
att maila till musikskolan@norrmalms-
kyrkan.se där Jonatan Larson tar hand 
om era frågor. 

Musikskolans expedition med tel 54 
54 71 35 har ingen specifik telefontid. 
Använd gärna vår telefonsvarare som 
avlyssnas regelbundet. På vår hemsida 
www.norrmalmskyrkan.se finns anmäl-
ningsblanketter och information om 
våra grupper. 

Barn och vuxna, värdar och värdin-
nor, alla ni som deltar i vår mångskif-
tande verksamhet: Välkomna och väl 
mött nu när sensommaren är här!

marie rindborg

inbjudan till bönegrupp
Välkommen att delta i en enkel böne- 
och samtalsgrupp, där vi kan dela livets 
små och stora glädjeämnen och bekym-
mer. Vi ses varannan måndag kl 18.00  
hemma hos Inger Oddestad på Borgar-
gatan 14 eller hos Gunnel Näsfors på 
Skvadronsbacken 35 A i Sundbyberg. 

För att kunna förbereda en enkel 
servering vill vi att du anmäler dig 
någon dag i förväg till den första sam-
lingen hemma hos Inger måndagen den 
15 september.

Ring till Inger på telefon 84 11 91 
eller till Gunnel på telefon 0707 - 94 33 
57.

inger & gunnel

människor känner sig hemma
• om en stabil och trygg församlings-

ekonomi som gör att vi kan satsa på 
framtiden,

• att vi får vara en betydelsefull, gärna 
tongivande och attraktiv församling i 
det nya trossamfundet Equmeniakyr-
kan. En församling det upplevs som 
en glädje och förmån att få vara både 
medarbetare och enskild medlem i. 

P-g davidsson

Forts. från s. 5



9

norrmalmskyrkan september 2014

sjövik 2014
Strax efter midsommar samlades nästan 
100 ungdomar tillsammans med 15  
ledare för två veckors kristendoms- 
skola på Sjöviks folkhögskola i södra 
Dalarna. Från Norrmalmskyrkan del-
tog 11 ungdomar. Stefan Albinsson var 
lärare i årskurs tre; Gunnel Näsfors var 
med första veckan som köksvolontär 
och kioskansvarig; Karin BlomQuist 
var köksvolontär under andra veckan.

Förutom att tillhöra någon av kristen- 
domsskolans fyra årskurser ingick även 
varje elev i en årskursöverskridande 
tvärgrupp. Med sin tvärgrupp fick ung-
domarna bland annat gå en drama-
tiserad upplevelsevandring där de fick 
träffa personer som var inblandade i 
händelserna kring Jesu sista dagar i 
Jerusalem: Pontius Pilatus, Maria från 
Magdala, Judas Iskariot m.fl. 

Årets seminarieutbud bestod av en 
diger lista ämnen att välja från. Eller 
vad sägs om exempelvis matlagning, 
poweryoga, att lyssna till Guds röst, 
gitarrskola, juridik i Bibeln(!) eller  
löpning?

Liksom tidigare år hade fritidsledar-
gruppen valt ett tema för vissa aktiv-
iteter. Årets tema var ”musikal”, vilket 
även eleverna i årskurs tre tog fasta på 
i planeringen och genomförandet av 
årets festkväll.

Eleverna i årskurs tre ansvarade helt 
för gudstjänsten på söndagen i första 
veckan. De hade valt temat ”Glädje”, 
och hela gudstjänsten gick verkligen i 
glädjens tecken. 

På kristendomsskolans avslut-
ningsgudstjänst framförde årskurs fyra 

Fo
to
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ett egenskrivet musikdrama om rasism 
och främlingsfientlighet. Vid denna 
gudstjänst döptes 18 ungdomar – däri-
bland Alva Karlhager som vi får gläd-
jen att hälsa välkommen som medlem 
av vår församling.

Under de två sommarveckorna på 
Sjövik hanns det även med andakter 
morgon och kväll, turneringar i volley-
boll och fotboll, kör, hajk, musikkryss, 
retreat, bad (trots det usla vädret), 
teparty – och mycket gemenskap!  

steFan albinsson

Kristendomsskolan arrangeras av några 
av equmeniakyrkans regioner i samarbete 
med sjöviks folkhögskola. de två första år-
skurserna ingår som en del av norrmalm-
skyrkans konfirmationsundervisning. för 
mer information kontakta stefan albinsson.
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”Jag skulle tycka det skulle vara  
intressant att veta vad Jesus sa/tyckte 
om homosexuella och vad som står i 
Bibeln om homosexualitet.” 

Det korta svaret på vad Jesus sade om 
homosexualitet är: Ingenting! Det finns 
åtminstone inte några sådana Jesus-ord 
bevarade. 

Så vad står det då i Bibeln om homo- 
sexualitet? Det finns några få bibeltex-
ter som handlar om sexuella handlingar 
mellan personer av samma kön, och 
samtliga dessa texter är negativa till dy-
lika handlingar. Men tittar vi närmare 
på dessa bibelställen är det tveksamt 
om något av dem tar med i beräkning-
en att personer av samma kön faktiskt 
skulle kunna älska varandra, dvs. vad 
som med en lite märklig term brukar 
kallas ”genuin homosexualitet”. Det är 
viktigt att förstå när en läser och tolkar 
Bibeln att dess texter har tillkommit i 
samhällen med föreställningar och ins-
titutioner som skiljer sig från våra. Att 
rycka ut ett bibelord från sitt samman-
hang och ”bara läsa som det står” kan 
därför faktiskt innebära att en missar 
hela poängen med vad texten försöker 
säga. 

Tyvärr tillåter inte utrymmet här en 
genomgång av de bibeltexter som brukar 

nämnas i diskussionerna kring homo- 
sexualitet och Bibeln, men som jag 
ser det har dessa texter mycket litet att 
säga om en människas sexuella lägg-
ning. Det är för övrigt hög tid att den 
kristna kyrkan en gång för alla gör upp 
med varje form av osynliggörande och 
diskriminering av homosexuella. Uti-
från den bibliska tanken att människan 
är skapad av Gud (se t.ex. Psaltaren 
139:13–15) tror jag att Gud också har 
format individens sexuella identitet 
– inte som ett ”problem”, inte som en 
”synd”, utan som en gåva att bejaka och 
förvalta i kärlek till Gud (Femte Mose-
boken 6:5). 

steFan albinsson

norrmalmskyrkan september 2014

Kyrkoavgiften
Ett sätt att stödja vår församlings arbete 
är att låta sin kyrkoavgift gå till Equ-
meniakyrkan. Om du inte redan ger 
din kyrkoavgift till Equmeniakyrkan 
och Norrmalms baptistförsamling är du 
varmt välkommen att börja göra det.

Kyrkoavgiften är 1 % av din 
beskattningsbara inkomst. 70 % av 
den summan går till den församling du 
vill stödja (Norrmalms baptistförsam-
ling) och 30 % till samfundet vi tillhör,  
Equmeniakyrkan.

Blanketter och instruktioner finns 
på www.equmeniakyrkan.se/ge-en-
gava/kyrkoavgiften (medgivande 
om överflyttning görs med ett enkelt 
knapptryck). Har du inte tillgång till 
Internet så kan vi ordna blanketter på 
expeditionen.

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 september 2014

ansvarig utgivare: Per-gunnar davidsson 
Redaktion: Stefan albinsson, lina löfqvist. 
tryckt i norrmalmskyrkan, Stockholm.

nästa nummer omfattar okt-nov 2014, med 
manusstopp den 17 september.

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

Födelsedagar
5 sept ann cedergårdh 60 år
9 sept anna-greta bardel 93 år
16 sept birgit sturewall davidsson 70 år
19 sept ulla ekman 85 år
22 sept serny carpvik 20 år

hemgångna
11/11 1926 – 27/4 2014 agneta briheim



norrmalmskyrkan
norrtullsg. 37
113 27 stockholm

begränsad eFtersändning
vid definitiv avflyttning återsänds försändelsen 

med nya adressen på baksidan
B

Onsdagar – Mitt i vimlet
Med början 3 sept bjuder vi in till “Mitt i vimlet” på 
onsdagar. En dag då det redan är mycket aktivitet 
genom Musikskolan, ger vi utrymme för umgänge 
i vardagskyrkan. En enkel nattvardsandakt följs av 
kvällsmat. Kom till det du vill och kan.
17.30-18.15 Enkel nattvardsandakt
18.15-19.00 Kvällsmat, kostnad 40:-/vuxen,  
20:-/barn, 100:-/familj.
19.00-21.00 Samtalskväll alternativt föreläsning (se 
särskilda notiser).
Och du - vill du hjälpa till med maten? Hör gärna 
av dig till Elisabet.

Samtalskvällar
Tema: Tillsammans för livet
Onsd. 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, kl 19.00-20.30
Ledare: Stefan Albinsson och Helen Florberger
Kostnad: 200 kr
Anmälan: Stefan Albinsson

Tillsammans för livet – föreläsning
Med Stina Oscarson (läs mer på s. 4)
Onsdag 15/10 kl 19.00, gratis.

After work för unga vuxna
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 utgångs-
punkt. Varannan tisdag kl. 18.00.
Kontaktperson: Elisabet Ravelojaona.

växthus 37
SAMTAL • STUDIEGRUPPER • MÖTESPLATSER

Samtalsgrupp för nyfikna
För dig som regelbundet vill mötas och fundera 
kring vad tron kan betyda i din vardag och vad  
Bibelns texter säger. Alla är välkomna, oavsett 
förkunskaper och trosbakgrund. Vi möts varannan 
onsdagkväll – välkommen!
Kontaktperson: Elisabet Ravelojaona 

Fördjupa din tro
En grupp för samtal, bön och gemenskap där vi 
delar tankar kring livet och tron. Vi utgår från  
aktuella teman och låter Bibelns texter fungera som 
en spegel och reflektera det som är vår vardag. Vi 
möts varannan onsdagkväll.
Kontaktperson: Elisabet Ravelojaona

Finns det något du är intresserad av att 
prata om?
Kanske har du och några vänner lust att starta en 
samtalsgrupp? Hör av er till Stefan Albinsson och 
berätta – kanske kan vi hjälpa er att komma igång 
och med att få en samtalsledare.

Kontaktpersoner:
Elisabet Ravelojaona, elisabet@norrmalmskyrkan.se
Stefan Albinsson, stefan@norrmalmskyrkan.se
Helen Florberger, studentpastor@norrmalmskyrkan.se
För telefonnummer, se föregående sida.


