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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.
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riksförbundet Pensionärsgemenskap
Norrmalmskyrkans Seniorförening är ansluten till riksförbundet Pensionärs- 
Gemenskap. 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 sam-
hällsinformation 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.

fotografi På Pärmen: chris combe “sunburst tuliP”



gäster under våren 2015
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20 Januari kl. 12.30

Berättelser ur bakfickan
Prästen Bengt Wiklund, Hudiksvall, kåserar.

3 februari kl. 12.00

Seniorföreningens årsmöte 
kl. 12.30

Sibiriens änglar
Distriktssköterska Åsa Lundström berättar om hemsjukvården på Norrmalm.
Sång av Reprisen

17 februari kl. 12.30 

einar ekberg och vår generation
en presentation i ord och ton med Kjell Haglund och Sven Erik Andersson

3 mars kl. 12.30 

Chefen som bedragare och organisationen som gör det möjligt
Tomas Brytting, docent i företagsekonomi och ordförande för eSH:s etiska råd. 
Sång av Gunnel Näsfors. Kungsholmens Seniorförening inbjuden.

17 mars kl. 12.30

elevhemmen i norra Thailand- och vad hände sedan?
Otto Ernvik, mångårig missionsarbetare i Thailand. Sång av Reprisen. 

14 aPril kl. 12.30

Nattvarden
Professor emeritus David Hellholm, Karlstad. Sång av Stefan Albinsson.

28 aPril kl. 12.30

Vårens biologi
Biolog olle lindestad. Sång av Lotta Holmberg Larson.  
Kungsholmens Seniorförening inbjuden.

12 maJ kl. 12.30

Vårfestligt
Vårlunch. Musikprogram med Kristina Öqvist-Matton och Valma Rydström.



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

samarbete med kungholmens rPg
Vi fortsätter vårt samarbete med KUNGSHolMeNS rPG-föreNiNG. 
Senior Norrmalm inbjuder till träffar på tisdagar jämna veckor och Kungs- 
holmens förening inbjuder oss till samlingar på onsdagar kl.13:00 ojämna  
veckor. Vi inbjuds och inbjuder till samtliga program, men markerar här  
särskilt två av Kungsholmens träffar:

Välkommen till mitt i Veckan-träffarna På kungsholmen,   
bergsgatan 59.

onsdag 14 Januari kl. 13.00:  
Vårt ansvar för våra sämre ställda medmänniskor 
Thomas Hammarberg. ordförande i regeringens kommission mot antiziganism.  
Tidigare europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.  
Musik: Konsertpianisten Lucia Negro.

onsdag 25 mars kl. 13.00:  
Tro och tradition från slottet, utifrån prinsessan eugénie  
Pastor Sven Johannesson. 

Dessutom...
torsdag 26 mars kl.10.00 
rPG Stockholm / Gotlands distrikts årsmöte i Jakobsbergskyrkan. 


