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Välkommen till träffar för daglediga!
TRIVSEL, GEMENSKAP OCH INTRESSANTA PROGRAM
norrmalmskyrkans seniorförening 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 brukar vara välbesökta och trivsamma. 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/musiker speglar en stor bredd. Det kan du se av den här
terminens program, som beskrivs på kommande sida.
Vill du bli medlem i föreningen är avgiften endast 150 kr/år. Med medlemskapet följer
en hel del pensionärsförmåner som rabatt på SJ, taxi, förmånliga försäkringar m.m.
Du är varmt välkommen till gemenskapen och till de olika samlingarna! Bjud gärna
med vänner och grannar.
För Seniorföreningen
SVEN-ERIK ANDERSSON (ORDFÖRANDE)
Seniorföreningen stödjer ekonomiskt elevhem i norra Thailands bergsbygder.

Riksförbundet PensionärsGemenskap
Norrmalmskyrkans Seniorförening är ansluten till Riksförbundet PensionärsGemenskap. RPG är en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som vill
värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett
livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.
• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.
Läs mer på www.rpg.org.se.

PROGRAM FÖR DAGLEDIGA | Hösten 2014

Gäster under hösten 2014
16 SEPTEMBER KL. 12.30
från Jazz till andlig visa
Lennart Björk, talar och sjunger. Lennart Björk har en bred repertoar med
sång och musik, allt från läsarsånger, gospelmusik till jazz och andliga visor.
30 SEPTEMBER KL. 12.30
stockholm på trekvart
Eva-Karin Gyllenberg, journalist på Dagens Nyheter, med stora kunskaper om
vår huvudstad. Sång av Kjell Haglund.
14 OKTOBER KL. 12.30
juniorföreningen
Otto Carneheim, präst i Svenska kyrkan med bakgrund i Baptistsamfundet, ger
en tillbakablick på gårdagens ungdomsverksamhet. Sång av Reprisen
28 OKTOBER KL. 12.30
Britt G Hallqvist 100 år
Per Harling, präst, författare och kompositör presenterar i ord och ton
smakprov ur Britt G Hallqvist diktning.
11 NOVEMBER KL. 12.30
framåt steg för steg
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus talar om tiden från GK i Västerås till
ärkebiskopsstolen i Uppsala. Sång av Reprisen. Kungsholmens- och
Immanuelkyrkans Seniorföreningar är inbjudna.
25 NOVEMBER KL. 12.30
Den kristna kyrkans mångfald
Marco Helles, föreläser och utbildar inom mänskliga rättigheter, mångfald och
icke-diskriminering. Sång av Lotta Holmberg-Larsson
9 DECEMBER KL. 12.30
Lucia med följe besöker oss
Elever från musikinstitutet vid Betel i Bromma kommer också i år att lysa upp
decembermörkret med ett välljudande sångprogram.
Adventsandakt av Elisabet Ravelojaona.

Samarbete med Kungholmens RPG
Vi fortsätter vårt samarbete med KUNGSHOLMENS RPG-FÖRENING.
Senior Norrmalm inbjuder till träffar på tisdagar jämna veckor och
Kungsholmens förening inbjuder oss till samlingar på onsdagar kl.13:00
ojämna veckor. Vi inbjuds och inbjuder till samtliga program, men
markerar här särskilt en av Kungsholmens träffar:
VÄLKOMMEN TILL MITT I VECKAN-TRÄFFARNA PÅ KUNGSHOLMEN,
BERGSGATAN 59.
ONSDAG 24 SEPTEMBER KL. 13.00: “Kristen tro och islam, Bibeln och

Koranen” Pastor Stanley Sjöberg berättar. Sång av Christer Sjöström.
Samarrangemang med RPG-gruppen Bombini.
Dessutom...
TORSDAG 9 OKTOBER KL.10.00

RPG Stockholm / Gotlands distrikt höstmöte i Norrmalmskyrkan.
Vanja Lundby Wedin LO:s tidigare ordförande, Anna Svernedal,
allmänläkare,“Att åldras med behag”.

Norrmalmskyrkan är en del av Equmeniakyrkan – en ny kyrka bildad av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Norrmalmskyrkan ligger på Norrtullsgatan 37, nära Odenplan.

