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sårbar Gud

När jag ser mig
omkring i världen
känner jag mig ofta
liten. Det finns så
många stora och
svåra frågor, både
nära inpå och längre
bort. Då är jag tacksam över att ha en
tro. Tacksam över att kunna vända mig
till Gud och be för andra och mig själv.
Ibland behöver jag få vara hos Gud utan
ord. Luta mig mot Gud och bli buren så
nära att jag hör Guds hjärtslag. Det gör
mig trygg. När jag får vila på det sättet,
nära Gud, så orkar jag i min tur bära.
Gud bär mig. Det märkliga är att
Gud, universums Skapare, valde att
komma till jorden som ett litet barn, för
att visa oss vad det är att vara människa och att vara mänsklig. Alltför ofta
försöker vi leva våra liv som om vi var
superhjältar som klarar allt och lite till.
Som människor mår vi bra av att bejaka både våra starka och svaga sidor.
Det får vi öva oss på i mötet med Gud.
Gud ser oss genom barnets blick och uttrycker sitt beroende av oss. I det finns
en dubbel utmaning till oss – att våga
vara lika beroende, men också att våga
se vår styrka och förmåga. Vi får bli
burna av Gud, men Gud ber också
oss att vara med och bära. Vi får vara
Guds händer och fötter, Guds röst och
öga, ett lyssnande öra.
Varje människa vi möter är en
del av Gud. Då lärjungarna tjafsade om
vem av dem som var störst ställde Jesus ett barn framför dem och sa: ”Den
som tar emot ett sådant barn i mitt
namn, tar emot mig. Och den som tar
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emot mig, tar emot den som har sänt
mig.” (Markus evangelium 9:37) Julen
påminner om vad som är viktigt i livet.
Gud själv är relation och utmanar oss
att relatera både till varandra, till skapelsen och till Gud själv. Julen är en
hälsning om alla människors lika värde,
om upprättelse för den som är förtryckt
och befrielse för den som är fängslad,
bildligt och bokstavligt.
Det finns så mycket som binder oss, av egna förväntningar och
andras. Bilder vi vill leva upp till, saker
vi ska hinna med och prestera. Julen
vill ta oss ned på jorden, hjälpa oss
att landa här och nu. Landa i våra liv.
Ingen av oss är någon superhjälte, vi är
helt vanliga människor – älskade och
önskade av Gud. Tänk om vi kunde se
på varandra och tänka just den tanken.
Här ser jag en person som är älskad
och önskad av Gud. En människa som
ibland kan hjälpa mig och andra gånger
får jag hjälpa, genom att bidra med min
kunskap och förmåga. Jag undrar om
inte världen i så fall skulle komma att
se annorlunda ut?
elIsaBet raVeloJaona
PÅ fraMsIdan: fotoGrafI frÅn 2012
foto: elIsaBet raVeloJaona

tänk på miljön!
Vill du hellre ta emot månadsbladet elektroniskt?
Skriv ett mail till Lina och meddela det,
så får du nästa månadsblad som pdf till din mail!
Då är bladet dessutom i färg och ännu roligare
att läsa! lina@norrmalmskyrkan.se
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Vad gör en expeditionsvaktmästare?
När jag satt i valkommittén
2007-2009 fanns under rubriken
”Uppdrag utan tidsbegränsning”
det kryptiska uppdraget ”expeditionsvaktmästare” och av de fem
personer som valdes 2007 finns fortfarande trotjänarna Evald Lindholm och Kerstin Sköld kvar, medan
Karin BlomQvist och Inger Götestam är ”nykomlingar” i gänget. Vid
samtal med några i denna ganska
osynliga grupp ställde jag den fråga
som kanske fler än jag har undrat
över: Vad gör egentligen en expeditionsvaktmästare?

Kerstin: När Stig och jag flyttade hit
1993 arbetade jag fortfarande varannan vecka i Tranås och bad att få ett
uppdrag i församlingen som passade
med dessa arbetstider, och då blev jag
erbjuden att gå in i gruppen med expeditionsvaktmästare.
Karin: Jag valdes in som ersättare
2008 men blev ganska snart ordinarie
”klistrare”.
Hur upplever ni ert arbete?
Det känns ju meningsfullt att kunna
göra den här insatsen, och vi har kanske blivit den grupp i församlingen som
bäst känner till namn och bostadsort
på våra medlemmar. Och så får vi ju
regelbundet träffas och trivas under ett
par koncentrerade arbetstimmar med
trevlig kaffepaus!
Nu hoppas vi att nya krafter kan ta
vid, eftersom halva gruppen har aviserat sin avgång till kommande årsmöte.
Att vara expeditionsvaktmästare kan
nämligen betraktas som ett av kyrkans
hedersuppdrag!
		

Gunnel Näsfors

Kerstin Sköld, Evald Lindholm och Karin BlomQuist.
På bilden saknas Inger Götestam.
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Foto: Elisabet och Isabelle Ravelojaona

Det enkla svaret är att vi sätter adressetiketter på baksidan av församlingsbladen, för utskick till dem som önskar
få sin tidning hemskickad med posten,
och detta sker sex gånger om året. Det
rör sig om 600-700 etiketter som ska
klistras på, men antalet minskar efterhand som mottagarna i stället väljer att
få sina blad digitalt.
Evald, som är huvudansvarig för expeditionsvaktmästarna, är en trogen gudstjänst- och Seniordeltagare och kommer oftast med sina gåstavar, men när
han har sin rollator med sig en onsdag
- då är det dags för församlingsbladsetikettering! Rollatorn använder Evald
för att frakta kartonger upp och ner i
hissen från expeditionen och till serveringsrummet där etiketteringsarbetet utförs.
Hur länge har ni deltagit i denna arbetsgrupp?
Evald: Jag började någon gång kring
1986-87, och blev då värvad av min
förre arbetskamrat Sven Karlsson.
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thursdays in Black
Vid Kyrkornas Världsråds möte i
Busan, för ett år sedan, aktualiserades
kampanjen Thursdays in Black där vi
uppmanas att klä oss i svart på torsdagar, som en påminnelse om alla människors ansvar att bekämpa könsrelaterat våld. Equmeniakyrkan har valt
att delta och nu har vi i Norrmalms
baptistförsamling valt att gå med.
Kampanjen har sin historia i 1970och 80-talets proteströrelser. “Mödrar
till de försvunna” i Argentina samlades
varje torsdag i tyst protest mot att de
förlorat älskade vänner och familjemedlemmar under militärdiktaturen.
Ytterligare ett exempel är Kvinnor i
svart-rörelsen i Bosnien, som protesterade under kriget där. Idag har rörelsen
tagit fart i Indien efter de gruppvåldtäkter
som uppmärksammats de senaste åren.
Vad spelar det för roll om vi klär oss
i svart? Ja, egentligen ingenting. Men
någonstans måste det starta! Kanske
kan de svarta kläderna varje torsdag
ge anledning till samtal kring sexuellt
och könsrelaterat våld som sker i dag.
Samtal kring sådant som tycks vara
vardagsmat på våra skolgårdar och
på bästa sändningstid i TV. Jag tänker
på vad barn och vuxna
kallar
varandra,
vilka gester som
används. Vad är
okej och vad är
inte okej? Hur
tar vi i varandra? Hur kommunicerar vi?
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Var finns gränserna? Samtalen behöver
föras både hemma och där vi finns i
vår vardag, på skolor och arbetsplatser. Jag tror att vi alla behöver engagera oss för att skapa ett mer mänskligt
samhälle, där alla får plats och där
alla respekteras oavsett kön, kulturell
bakgrund, eller något annat “fack”,
som vi så gärna placerar varandra i.
Ett samhälle där ett ja får vara ett glatt
och ärligt bejakande och där ett nej respekteras fullt ut, utan några efterspel.
Kan det vara en start att klä sig i svart
varje torsdag - så varför inte?
För mer information se:
www.equmeniakyrkan.se/tib
elIsaBet raVeloJaona
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Julen
i norrmalmskyrkan
Ett fint sätt att inleda julfirandet är
vår gudstjänst på Julafton 11.00. Då
möts vi kring krubban för att berätta
julevangeliet och sjunga några av de
kända julpsalmerna.
Annandag jul är det ”Jul i vårt
hus”. Välkommen 12.30 för att äta jullunch och umgås i all enkelhet. Öppet
för alla! Precis som kvällsmaten på
onsdagar är priset 40:-/vuxen, 30:-/
studerande, 20:-/barn eller 100:-/familj.
Vill du vara med och ordna med maten?
Ta gärna kontakt med Elisabet!
Utöver vårt eget julfirande hänvisar
vi gärna till ”Jul i gemenskap” som
firas i Immanuelskyrkan, alla tre juldagar 17.00–21.00. Där bjuds på god
mat, umgänge, klapputdelning på
julafton, olika program och en avslutande andakt på kvällen. Bakom
arrangemanget står ett flertal kyrkor i
Stockholm, tillsammans med Stadsmissionen,
Frälsningsarmén,
Volontärbyrån, Kockarna Chef United
med flera.
På nyårsafton kl. 17.30 inbjuder vi
till nyårsbön med nattvard i kapellet.
Stefan Albinsson håller i bönen och
Serny Carpvik står för musiken.
Söndag 4 januari, 15.00. Som
avrundning efter helgerna bjuder vi
in till Julfest med trettondedagsspel
i kyrksalen, samvaro kring grötfaten,
dans kring granen och kanske tomten
hittar förbi innan det är dags för
säsongsledighet? Ett firande för alla
åldrar. Alla är välkomna!
elIsaBet raVeloJaona

Jesu BudsKaP
fYra KVällar oM
KrIsten tro
I Norrmalmskyrkans inriktningsplan står
det: ”allt vi gör ska präglas av en tydlighet
som kristen kyrka och av jesu budskap
om kärlek, efterföljelse och nåd.”
så vad sade jesus om dessa saker?
vad var hans budskap?
VälKoMMen tIll fYra
onsdaGsKVällar oM KrIsten tro
KlocKan 19.00–20.30.

kvällarna är utformade som föreläsningar
med möjlighet till samtal. du kan vara
med vid enstaka tillfällen eller alla fyra
gånger.
28/1 Jesu BudsKaP
4/2 Jesu BudsKaP oM KärleK
11/2 Jesu BudsKaP oM efterfölJelse
18/2 Jesu BudsKaP oM nÅd

Föreläsare: stefan albinsson
i samarbete med studieförbundet bilda
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December–
januari-februari

16/12

i norrmalmskyrkan

17/12

17.00 bLÅbärSKörErnAS LuCiAtÅG •

Mitt i viMLEt •
17.30 enkel nattvardsandakt
18.00 toMtEroCK •
Avslutningskonsert för band från Musikskolan.

3/12

Mitt i viMLEt •
17.30 enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn,
30kr/student eller 100:-/familj.

6/12

21/12 fjärde söndagen i advent
11.00 GudStjänSt • Herrens moder
Adventsandakt i kapelletStefan Albinsson,
lotta Holmberg larson

7/12 andra söndagen i advent
11.00 GudStjänSt • Guds rike är nära
elisabet ravelojaona. Kören drivved.

24/12 julafton
11.00 SAMLinG KrinG KrubbAn •
elisabet ravelojaona, julkör.

9/12 12.30 SEniorträff •
Luciatåg och -sång med elever från betel
folkhögskola.Andakt, Elisabet ravelojaona.

26/12 annandag jul
12.30 juL i vÅrt huS • Mat och gemenskap
i juletid, alla är välkomna!

10/12

28/12 söndagen efter jul
11.00 GudstJänst • Guds barn
Stefan Albinsson. Musik, Serny Carpvik.

16.00 adVentsKonsert Med lucIatÅG
se annons.

all vår studieverksamhet
sker i samarbete med Bilda

16:00 bArnMuSiKEnSAvSLutninG •
Mitt i viMLEt •
17.30 enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat

12/12

31/12 nyårsafton
17.30 nYÅrsBön Med nattVard•
Stefan Albinsson. Musik, Serny Carpvik.

13/12

4/1söndagen efter nyår
15.00 Julfest • trettondedagsspel, gröt och
dans kring granen.

19.00 nYcKelHÅlet för tonÅrInGar

10.00-16.00 EndAGSrEtrEAt •
o.s.a. senast 8 dec till:
elisabet@norrmalmskyrkan.se

11/1 första söndagen efter trettondedagen
11.00 GudStjänSt • Jesu dop
elisabet ravelojaona

14/12 tredje söndagen i advent
11.00 GudStjänSt • Bana väg för herren
elisabet ravelojaona. Kören reprisen.
församlingsmöte efter gudstjänsten.

12/1-15/1

eQuMenIaKYrKans
VInterKonferens I sunne
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18/1 andra söndagen efter trettondedagen
11.00 Gudstjänst • Livets källa
Stefan Albinsson. Equmeniakyrkans
insamling till det internationella arbetet
“Tänd ett ljus” Efter gudstjänsten: församlingsmöte.

4/2

19/1 Martin Luther King-dagen
19.00 Årets Ickevåldspris i Martin
Luther-Kings anda delas ut vid en
festkväll i Norrmalmskyrkan.

7/2

Mitt i vimlet •
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat
19.00 En kväll om kristen tro: Jesu budskap
om kärlek

Barnkördag i Norrmalmskyrkan •

20/1

8/2 Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst • Uppenbarelsens ljus
Stefan Albinsson

21/1

Träffar för
daglediga 2015

25/1 tredje söndagen efter trettondedagen
11.00 Gudstjänst • Jesus skapar tro
Elisabet Ravelojaona.
13.00 “Hur formar vi en kyrka för alla åldrar?”
Träff för föräldrar som har barn i åldrarna
0-15 år.

Årsmöten:

kl.12.30 seniorträff•
Bengt Viklund,“Berättelser ur bakfickan”.

Seniorföreningens
första samling 2015
äger rum den 20 januari kl. 12.30.
Till vår första träff kommer Bengt
Viklund och berättar “Berättelser
ur bakfickan”. Hjärtligt välkomna
till ett nytt år i Seniorföreningen!

kl.18.00 Trygga barn •
Utbildningskväll för lärare, medarbetare och ledare
i Norrmalmskyrkans barn- och ungdomsverksamhet

3 FEBRUARI KL. 12.00

28/1

Seniorföreningens
årsmöte

Mitt i vimlet •
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat
19.00 En kväll om kristen tro: Jesu budskap

11 mars kl. 18.00

Norrmalmskyrkans Ungdoms
årsmöte

1/2 Septuagesima
11.00 Gudstjänst med nattvard •
Nåd och tjänst
Stefan Albinsson

22 mars efter gudstjänsten

Församlingens årsmöte
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Martin luther
King-priset 2015
”Sann fred är inte enbart frånvaron av
konﬂikt, det är närvaron av rättvisa.”
Martin Luther Kings budskap om
ickevåld, fred och rättvisa är minst
sagt lika aktuellt idag, som då han uttalade dem. Att fira Martin Luther King
dagen är ett sätt att uppmärksamma
dessa frågor. En del av detta firande i
Sverige är det pris som instiftats 2003.
Idag är det Equmeniakyrkan, Kristna
Fredsrörelsen och Sveriges Kristna Råd
som står bakom priset.
Personen som tilldelas priset får det
för sitt arbete med fred, rättvisa och för
ett bättre samhälle. En person som visar
solidaritet med sina medmänniskor och
som finner inspiration i icke-våldets
ideal.

Måndag 19 januari kl 19:00 har vi i
Norrmalmskyrkan återigen förmånen
att stå värd för prisutdelningen. Det
brukar bli en minnesvärd kväll så ta
gärna möjligheten att vara med. Vem
som får priset meddelas under december månad.
elIsaBet raVeloJaona

KONFIRMATIONSGRUPP
I NORRMALMSKYRKAN
I VÅr startar VI en nY
KonfIrMatIonsGruPP I
norrMalMsKYrKan för dIG
soM GÅr I sJuan eller Åttan.

Intresserad? Kontakta
stefan@norrmalmskyrkan.se
fOr mer information.
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tack för en fin
julmarknad!
Årets julmarknad den 22 november
blev en fin tillställning med varm
gemenskap.
Vi vill rikta ett varmt tack till
alla som hjälpte till under dagen,
genom att lyssna, spela och sjunga vid
konserterna, och genom att köpa allt
från blommor och bullar till lotter och
loppisfynd.
Ett stort tack till alla er som bidrog
med fina lotterivinster, gott bröd,
vackert hantverk, och eftertraktade
loppis- och auktionsföremål.
Ett speciellt tack till Lisbeth
Franzon som hållit i trådarna för årets
julmarknad.

Tack vare allas fina insatser kan
vi tillsammans skänka ett stort bidrag
till Equmeniakyrkans arbete med bl.a.
alfabetiseringsprojekt i Kongo-Kinshasa, samt till församlingens barn- och
ungdomsarbete och sociala arbete.
Tusen tack!
stYrelsen
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Ställ dina frågor
om bibeln, kristen
tro och livsåskådning
till stefan@
norrmalmskyrkan.se

Fråga pastorn

”Det är oroligt i världen på alla
fronter. Kan man anta att vi lever i
den yttersta tiden, och hur ska vi tänka utifrån det?”
Något som judendomen, kristendomen
och islam har gemensamt är en linjär
historieuppfattning. Dvs. att tillvaron
har en början, men också att den går
mot sitt slut. I kristendomen är tanken
på tidens slut även sammanvävd med
tron på Kristi återkomst för att döma
världen och upprätta Guds rike i dess
fullhet. Denna tro är en grundbult i hela
Nya testamentet. Den nämns i kyrkans
trosbekännelser. Den är tema för den
del av kyrkoåret som kallas advent.
Den bekänns i och med varje nattvardsfirande...
Kanske är det då inte så konstigt
att många har försökt att räkna ut när
och hur det ska ske. Problemet är att
flera av bibeltexterna är svårtolkade.
En del texter kan vara formulerade i
”framtidsstil” trots att de egentligen i
första hand beskriver författarens egen
samtid – eller handlar om sådant som
redan hade skett när texterna skrevs.
Läran om tidens slut och Kristi
återkomst har hamnat i vanrykte. Till
och med i kyrkan kan den kännas genant.
Kanske bottnar genansen i två saker:

1) Alla uträkningsförsök har misslyckats – vilket ju egentligen är det enda
vi kunde ha räknat ut på förhand; inte
ens Jesus visste när det ska ske (Matt
24:36). 2) Läran har använts för att
skrämma folk till tystnad och lydnad –
trots att den var tänkt att inspirera till
hopp och framtidstro för dem som blivit berövade just hopp och framtidstro
(1 Thess 4:18).
Det är sant att det är oroligt i världen
på alla fronter – och så har det alltid
varit. Vi lever alltid i den yttersta av
tider. Det gäller även på det individuella planet. Varje ny dag i livet är en gåva
av nåd att förvalta efter bästa förmåga.
Nya testamentets texter vittnar om
att Kristus en gång ska komma tillbaka
i härlighet, men även att han dagligen
kommer till oss. När Guds ord omsätts
i handling och mat till de hungrande
erkänner vi Kristi närvaro ibland oss:
Lärjungarna kände igen Jesus när han
bröt brödet (Luk 24:35). Vi kan försöka
knäcka koderna om när den fullkomliga
återkomsten ska ske, men bara vi inte
missar de tecken som avslöjar hans närvaro redan här och nu.
Jesu tal om tidens slut (Matt kap.
24–25) börjar som en väldig apokalyptisk fresk som i tematik och bildspråk
inte skiljer sig märkbart från Hollywoods mest storslagna undergångsfilmer, men talet slutar hemma på vår
egen gata. De stora världspolitiska
omvälvningarna vi ser pekar möjligen
på att Kristi omedelbara återkomst står
för dörren. Tiggaren i mitt eget kvarter
vittnar om att Kristus finns här redan nu
(Matt 25:35–40).
Stefan Albinsson
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Ur matrikeln
Har du flyttat och vill att din adressändring
syns här? Maila Lina@norrmalmskyrkan.se
så publicerar vi din nya adress.

NY Adress:

Födelsedagar

18 dec Margit Hammenfors
22 jan	Linda Häger
25 jan Kristina Orth Gomér

96 år
30 år
70 år

Sara Gustafsson
Redargatan 7
120 61 Stockholm

avliden

Norrmalms Baptistförsamling
Norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm
Bankgiro: 5942-7377

Församlingsmusiker:
Lotta Holmberg Larson
54 54 71 34, 0707-211 969
Marie Rindborg
	Sjukskriven

Maj Sabel

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
54 54 71 40, 0704-22 41 98
Stefan Albinsson
54 54 71 41, 0728-58 49 93
Diakon:
Gunnel Näsfors

21/01 1919 – 06/10 2014

Kommunikation:
Lina Löfqvist
lina@norrmalmskyrkan.se
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
Ansvarig utgivare: Per-Gunnar Davidsson
Redaktion: Stefan Albinsson, Lina Löfqvist
Tryckt i Norrmalmskyrkan, Stockholm.
Nästa nummer omfattar feb-mars 2015, med
manusstopp den 23 januari.

0707-94 33 57

Studentpastor:
Helen Florberger

Obs. P.g.a. att personalen är på konferens
i början av januari kommer nästa blad att
utkomma i mitten av februari.Vi hänvisar till
kalendariet på hemsidan för information om
vad som är på gång i kyrkan under de två
första veckorna i februari.

54 54 71 38
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Posttidning B

Norrmalmskyrkan
Norrtullsg. 37
113 27 Stockholm

