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Jesu budskap•ny termin i musikskolan
Fråga pastorn •månadsbladet Förändras

J E S U S



Jag förstår att det 
kan verka kon-
stigt att miljoner 
och åter miljoner 
människor runt- 
om på jorden 
försöker inrätta 
sina liv efter 
vad en obildad  
snickarson från en liten bondhåla i nor-
ra Palestina sade för mer än två tusen 
år sedan. Och saken blir knappast min-
dre underlig om vi betänker att denne 
själv inte lämnade en enda skrift efter 
sig, utan att det han förmodas ha sagt 
sattes på pränt först flera år senare av 
andra personer, och under andra villkor 
och i andra sammanhang än där han 
själv verkade. Till råga på allt påstår 
hans fans att han ännu lever. Att han är 
Livet. Och att han är hela universums 
herre och domare. Ja, till och med att 
han är Gud.

Inte mindre provocerande är det 
han påstås ha sagt. Som – för att nu bara 
ta något ur högen – att sådana som är 
sist ska bli först. Eller att om någon vill 
tvinga dig att följa med en mil ska du 
gå två. Eller att tullindrivare och horor 
(dvs. sådana personer som på hans tid 
ansågs ha minst heder) skulle vara de 
första i himmelriket. Eller att...

Otaliga försök har gjorts för att 
få honom att passa in; att tämja både 
honom själv och hans budskap. Det 
funkar möjligen ett tag – tills någon el-
ler några sätter fingret på ett bortglömt 
eller vantolkat ord ur hans tal, eller en 
händelse från han verksamhet. Och så 
är han åter lös igen – denne Jesus från 
Nasaret som både utmanar och inbjud-

er, och som drar in sina efterföljare i en 
rörelse som sträcker sig över både tid 
och rum. 

Och som en liten, liten del 
av denna världsvida rörelse finns  
Norrmalmskyrkan. Här i en betong-
kåk på en vanlig gata i Vasastan möts 
vi i gudstjänster, andakter och studie- 
grupper för att utsätta oss för Jesu 
budskap – i en ständigt pågående  
dialog med hans ord, våra egna liv, och 
världen omkring oss. 

Häng på vetja! För kanske ligger 
det trots allt något i det som finns for-
mulerat i visionen för vårt kyrkosam-
fund (Equmeniakyrkan):”mötet med 
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och 
världen”.      

StEfan albinSSon    

Norrmalmskyrkan seniorförening an-
ordnar samlingar för daglediga var-
annan vecka. Under våren fortsätter vi 
att träffas jämna tisdagar kl.12.30. Till 
de fasta inslagen hör servering, sång, 
andakt och inbjuden gäst som talar. 
Träffarna är öppna för alla, ung som 
gammal, kyrkvan eller inte kyrkvan, 
seniormedlem eller inte medlem. Alla 
är välkomna! 

Samlingarna brukar vara välbe-
sökta och trivsamma. Vi tar ingen entré- 
avgift men kaffe, ostfralla och kaka  
kostar 30 kr. Höjdpunkten är naturligt-
vis att få lyssna till dagens gäst. Det 
sker ca kl.13:00 efter inledning, sång 
eller musikinslag och kaffeserve-
ing. Gästande talare/sångare/musiker 
speglar en stor bredd. 

Vill du bli medlem i föreni- 
ngen är avgiften endast 150 kr/år. Med 
medlemskapet följer en hel del pen-
sionärsförmåner som rabatt på SJ, taxi, 
förmånliga försäkringar m.m. 

Du är varmt välkommen till  
gemenskapen och till de olika sam-
lingarna! Bjud gärna med vänner 
och grannar. 
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Jesu budskap
Gäster under våren 2015

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 organisa-
tionen som gör det möjligt
Tomas Brytting, docent i företags-
ekonomi och ordförande för ESH:s 
etiska råd. Sång av Gunnel Näsfors. 
Tillsammans med Kungsholmens 
Seniorförening.

17 MArS KL. 12.30
Elevhemmen i norra Thailand- och 
vad hände sedan?
Otto Ernvik, mångårig missionsarbe-
tare 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. Tillsammans med 
Kungsholmens Seniorförening.
 
12 MAJ KL. 12.30
Vårfestligt
Vårlunch. Musikprogram med Kristina 
Öqvist-Matton och Valma Rydström.

Välkommen till träffar för daglediga!

fotoGrafi: cHriS combE “SUnbUrSt tUlip”
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med tanke på miljön! 
Månadsbladet skickas elektroniskt till de  
medlemmar  vars mailadresser finns i vårt  

register. Men vill du hellre få månadsbladet i 
pappersformat skriv ett mail till Lina och  
meddela det, så ordnar vi självklart det!  

lina@norrmalmskyrkan.se
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Vid terminsstarten var våra lära-
re med om en utbildningskväll i 
”Trygga möten”. En utbildning som 
initierats av Equmenia, och som 
är obligatorisk för oss alla som ar-
betar med barn och unga i vårt sam-
fund. Ledare för kursen var  Hanna   
Enbom, anställd på Equmenia och  
ungdomspastor i bromma. Detta var 
den andra kurskvällen i ämnet, och det 
var inspirerande att mötas i stor grupp 
samtidigt: musiklärare, barnkörledare, 
ledare för Fredax, Konfa och barnens 
gudstjänst samt våra värdinnor i barn-
musikverksamheten och vår vaktmäs-
tare. Vi är många som har den stora 
glädjen och ansvaret att få leda barn 
och unga!

 
Equmenia anordnar varje år en 
barnkördag. I år är det vår tur att 
vara värdar. barn från olika kyrkor är  
inbjudna, och våra egna Körsbärs 
och Smultronkörer är förstås med! Ni 
som går i kör har redan fått mail och 
info om dagen, men övriga intresse-
rade är välkomna att anmäla sig till 
musikskolan@norrmalmskyrkan.se.  
Körledare är Anna birgersson och  
Maria Stadell. Marta Wassergård leder 
dansen och Jonatan Larson och Lotta 
Holmberg Larson är kompmusiker.  
Dagen som innehåller både sång och 
dans avslutas med en konsert uppe i 
kyrkan 17.30. Välkomna att lyssna! 

Jonas Pomo och Anna Siwerz är  
pianovikarier under Love rydéns sjuk-
skrivning. De undervisar på måndagar 
respektive onsdagar. Maria Stadell 
fortsätter sin tjänst som körledare, och 
vi hoppas och räknar med att även 
Marie rindborg kan gå in i delar av 
sin tjänst under våren. I övrigt fortsät-
ter Jonatan Larson, Erik Fhager, Stina 
Adolphson och Lotta Holmberg Larson 
med sin undervisning, liksom Serny 
Carpvik som leder ungdomskören. 
      I barnmusiken möter ni Lotta på 
tisdagar, onsdagar och torsdagar.

“Spela-sjung” lägret 
Vi har bokat Åkerögården 13 -17 juni 
för sommarens Spela-sjung. Skriv in i 
almanackan redan nu!

Jonatan larSon ocH 
 lotta H olmbErG larSon 

ny termin i musikskolan En kyrka som vill göra skillnad 
Den 12-15 januari möttes cirka 350 
av Equmeniakyrkans och Equme-
nias medarbetare till Vinterkonfer-
ens i Sunne. Vi var fem personer från  
Norrmalmskyrkan som deltog. Att få 
åka i väg för att göra en gemensam  
erfarenhet är betydelsefullt. Lika viktigt 
är det att få möta kollegor från andra  
delar av landet, både inom sin egen yrkes- 
kategori och andra som delar erfaren-
heten av att ha kyrkan som arbetsplats. 

Under dagarna fanns ett tydligt dia-
konalt och socialt fokus i föreläsningar 
och seminarier, men också i de samtal 
som uppstod. 

Många församlingar arbetar idag 
mycket utåtriktat och vill vara en ak-

tiv del av sitt närsamhälle. Något som 
också ställer nya krav på kunskap och 
utbytet av erfarenheter under de här 
dagarna är värdefullt. Kyrkan idag har 
många utmaningar, liksom samhället i 
stort. Hur kan vi lyfta fram de andliga 
frågorna och ge utrymme för de stora 
frågor som många idag brottas med 
som känslor av maktlöshet, rädsla för 
att visa sig sårbar, ensamhet, trasighet 
och stress? Och hur tar vi vara på var-
andra i vår vardag? Samtalet, de kon-
kreta handlingarna och bönerna får vi 
bära med oss varje dag. I tron att vi inte 
behöver bära allt själva. Vi har någon 
som gör skillnad i våra liv. 

EliSabEt raVEloJaona

Styrelsen  
informerar
För att minska kontanthanteringen i  
församlingen har vi nu öppnat ett 
Swishkonto. Vi är därför tacksamma 
om så många som möjligt betalar 
kollekt och kyrkkaffe via Swish. Vårt 
Swishnummer är: 123 451 22 24. 

Församlingens plusgirokonton kommer 
att stängas den 30 juni 2015. I fortsätt-
ningen gäller vårt bankgirokonto: 
5942-7377. 

 
I februari kommer kyrkan att vid några 
tillfällen att erbjuda natthärbärge för 
stadens hemlösa. Mera information 
kommer framöver. 

StyrElSEn

Kom och  
glassa  
med Jesus! 
VI 2.0 
Ungdomssamlingar i Kyrkan  
vid Brommaplan  
glass gemenskap, predikan 
och lovsång 

Fredagar  
KlocKan 19:00  
13 fEbrUari, 27 marS  
ocH 22 maJ
arr. equmeniaFöreningar i stockholm

musiklärare under vårterminen

                                           4

barnkördag den 7 februari



6/2 Fredag 
18.00 frEdax från åk 4 och uppåt 
 

7/2 Lördag  
EqUmEniaS barnKördaG i  
NorrmalmskyrkaN•  
17:30 KonSErt 

8/2 Kyndelsmässodagen
11.00 TemaGudsTjäNsT•  
Låt barnen komma till mig
predikan: Elisabet ravelojaona 
Sång: norrmalmskyrkans ungdomskör 
orgel: lotta Holmberg larson 
barnens gudstjänst 
Kyrklunch
efter gudstjänsten: Träff för konfirmander 

11/2 Onsdag 
miTT i vimleT • 
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 kvällsmat • 40:-/vuxen, 20:-/barn, 
30:-/student eller 100:-/familj. 
19.00 En kväll om kristen tro:  
Jesu budskap om efterföljelse

13/2 Fredag 
19.00  Vi 2.0 UnGdomSSamlinG i 
Kyrkan vid brommplan

15/2 Fastlagssöndagen
11.00 TemaGudsTjäNsT med dop •  
Efterföljelse och nåd
predikan: Elisabet ravelojaona. 
orgel: lotta Holmberg larson 
barnens gudstjänst 
Efter gudstjänsten: församlingsmöte

17/2 Tisdag
12.30 Träff för daGlediGa•  
Einar Ekbaerg och vår generation

En presentation i ord och ton med Kjell 
Haglund och Sven Erik Andersson

18/2 Onsdag 
miTT i vimleT • 
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat  
19.00 En kväll om kristen tro:  
Jesu budskap om nåd

20/2 Fredag 
18.00 frEdax från åk 4 och uppåt 

22/2 första söndagen i fastan
11.00 GudsTjäNsT •  
Prövningens stund
predikan: Stefan albinsson 
musik: Serny carpvik

23/2-1/3  
loV för mUSiKSKolan

Mars
1/3 andra söndagen i fastan
11.00 GudsTjäNsT med NaTTvard•  
Den kämpande tron
predikan: Stefan albinsson 
orgel: lotta Holmberg larson
Sång: kören reprisen

3/3 Tisdag
12.30 Träff för daGlediGa•  
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 Senior-
förening inbjuden.
 

4/3 Onsdag 
miTT i vimleT • 
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat 
19.00 föredrag: Tonerna bara kommer - men 
varifrån?  

per-åke lindestad, halsläkare och röstfor-
skare berättar om röstens uppbyggnad och 
funktion.

6/3 Fredag 
18.00 frEdax från åk 4 och uppåt 

8/3 tredje söndagen i fastan
11.00 GudsTjäNsT•  
Kampen mot ondskan 
insamling till Equmeniakyrkans diakon- och 
pastorsutbildning.
predikan: Elisabet ravelojaona 
orgel: lotta Holmberg larson 
barnens gudstjänst 
Sång: kören drivved

11/3 Onsdag 
miTT i vimleT • 
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat 

18.00 norrmalmskyrkans ungdoms 
årsmöte

15/3 midfastosöndagen
11.00 GudsTjäNsT•  
Livets bröd 
predikan: Stefan albinsson 
Smultronkörer och Körsbärskör 
orgel: lotta Holmberg larson 
bibelutdelning till 10-åringar
barnens gudstjänst 
efter gudstjänsten: Träff för konfirmanderna

17/3 Tisdag
12.30 Träff för daGlediGa•  
Elevhemmen i norra Thailand- och vad hände se-
dan? • Otto Ernvik,  mångårig misionsarbetare i  
thailand. Sång av Reprisen. 
 

20/3 Fredag 
18.00 frEdax från åk 4 och uppåt 
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22/3 Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 GudsTjäNsT•  
Guds mäktiga verk 
predikan: Elisabet ravelojaona
kör: vox Nova
orgel: lotta Holmberg larson
barnens gudstjänst
13.00 församlingens årsmöte

25/3 Onsdag 
miTT i vimleT • 
17.30 Enkel nattvardsandakt
18.15 Kvällsmat  
19.00 föredrag: Faran med att hacka på sig 
själv.  agneta lagercrantz, journalist och 
författare.

27/3 Fredag 
19.00  Vi 2.0 UnGdomSSamlinG i  
Kyrkan vid brommplan

29/3 palmsöndagen
11.00 GudsTjäNsT•  
Vägen till korset 
predikan: Stefan albinsson 
orgel: lotta Holmerg larson  
Sång: blåbärskören 
barnens gudstjänst 
 

Påsk

2/4 skärtorsdagen
18.00 SKärtorSdaGSVandrinG för alla 
åldrar, enkel kvällsmat och nattvardsfirande

3/4 långfredagen
11.00 GudsTjäNsT•  
Korset

5/4 påskdagen
11.00 GudsTjäNsT med NaTTvard•  
Kristus är uppstånden 
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all vår studieverksamhet
sker i samarbete med bilda

Kommande onsdagsföreläsningar

4 marS Kl.19:00
Tonerna bara kommer – men varifrån? 
Välkommen till en kväll om röstens ursprung 
och funktion. Per Åke Lindestad, halsläkare och 
röstforskare har föreläst världen runt om män-
niskorösten, och nu är det vår tur att få lyssna 
till honom på hemmaplan. Per Åke är dessutom 
körsångare i Norrmalmskyrkan, och vi vågar 
utlova en spännande och inspirerande kväll.  
     Programmet vänder sig till alla som vill veta 
mer om rösten, och vi hoppas förstås att många 
av våra körsångare tar tillfället att förkovra sig i 
detta intressanta.

25 marS Kl.19:00
”Faran med att hacka på sig själv”  
Har du en sträng inre kritiker? brukar du känna 
dig otillräcklig – och tycka att det är ditt fel?  
Självmedkänsla är ett nytt förhållningssätt, ett 
forskningsområde och en utövning. Kan vi hitta 
en mer förlåtande attityd till oss själva och vår 
tillkortakommanden? Föreläsning med Agneta 
Lagercrantz, journalist och författare till nyutgiv-
na boken: ”Självmedkänsla – hur du kan stoppa 
självkritik och förbättra relationen till dig själv 
och andra”. 
     Värd för kvällarna 4 och 25 mars är pastor 
Elisabet ravelojaona.

11 fEbrUari & 18 fEbrUari Kl.19:00 
Jesu budskap om efterföljelse   
Jesu budskap om nåd 
Välkommen till  onsdagskvällar om kristen tro 
med pastor Stefan Albinsson. 
     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.”
     Vad sade Jesus om dessa saker? Vad var hans 
budskap? Kvällarna är utformade som före 
läsningar med möjlighet till samtal. 
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månadsbladet förändras
Vi som jobbar med månadsbladet  kom-
mer att under våren och sommaren testa 
ett nytt format för tidningen. 

 Det nya månadsbladet kommer 
bokstavligen att bli ett enda blad, 
med tryck på båda sidor, vikt till en  
6-sidig folder. Uppslaget i mitten kom-
mer, precis som vanligt,  att upptas 
av kalendariet. Pastorenas krönika 
behålls, resten av utrymmet går till  
annonser om kommande händelser i 
församlingen, samt kortare texter. Vår 

plan är att några gånger om året utkom-
ma med en mera omfattande tidning. 
         Orsaken till förändringen är både för-
samlingens miljöpolicy, post- och tryck- 
kostnader och mängden arbetstimmar 
som läggs på varje månadsblad i dags- 
läget. Vi hoppas att det här skall bli en 
förändring till det bättre!

lina löfqViSt 
informatör

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 väl-
komna (yngre barn med vuxen). Vi 
inleder tillsammans i kyrksalen, sedan 
går vi för att fira barnens egen guds-
tjänst. Varje gudstjänst har ett tema. Vi 
berättar bibelberättelsen, leker, pysslar 
och sjunger. Gudstjänsten avslutas med 
en bönestund.

Huvudledare är Anna Weinander och  
Annette Hultåker. 

I kalendariet, både i bladet och på vår 
hemsida, finns datum för de söndagar 
när barnens gudstjänst ordnas. 

VälKomna! 

vi ses i norrmalmskyrkan för att umgås 
och göra saker tillsammans. en blandning av 
pingis, roliga lekar och utmaningar av olika 
slag.  vi  avslutar  kvällen  med  fika  och  en  
enkel  andakt.  

anmälan skickas till: elisabet@norrmalmskyrkan.se 
eventuella frågor : hör av dig till elisabet,  
på adressen ovan eller 070 - 422 41 98

Vi SES:
20 Februari 
6 mars 
20 mars 
17 april

dESSUtom...
2 april, skärtorsdagsvandring
9-10 maJ, gemenskapsdygn på gålö
24 maJ, temagudstJänst

FREDAX
från årSKUrS 4  ocH Upppåt 

18.00 - 21.00 

8 9



norrmalmS baptiStförSamlinG
norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm
bankgiro: 5942-7377

ring oss:
tel 08-54 54 71 30 (tel.svarare)
Ungdomsvåningen 08-54 54 71 39

E-posta oss: 
expeditionen@norrmalmskyrkan.se
eller förnamn@norrmalmskyrkan.se

besök oss på nätet:
www.norrmalmskyrkan.se

pastorer: 
Stefan albinsson
 0728-58 49 93
Elisabet ravelojaona 
         0704-22 41 98

diakon:
Gunnel näsfors 
                      0707-94 33 57

Studentpastor:
Helen florberger
 0765-01 17 88 
 

församlingsmusiker:
lotta Holmberg larson 
 0707-211 969
marie rindborg 
 Sjukskriven

Kommunikation:
lina löfqvist  
 lina@norrmalmskyrkan.se

Vaktmästare:
björn landström 
 0739-123 565
peter Holm               
                      0707-297 347

musikskolan:
musikskolan@norrmalmskyrkan.se
Jonatan larson 
 0769-428 956

norrmalmskyrkan Februari–mars 2015 norrmalmskyrkan Februari–mars 2015

ansvarig utgivare: per-Gunnar davidsson 
redaktion: Stefan albinsson, lina löfqvist 
tryckt i norrmalmskyrkan, Stockholm.

nästa nummer omfattar april-maj 2015, med 
manusstopp den 13 mars.

Ur matrikeln
Har du flyttat och vill att din adressändring  
syns här? maila lina@norrmalmskyrkan.se 
så publicerar vi din nya adress.

Födelsedagar
1 feb  inger oddestad  95 år
9 feb  irma nandorf  97 år
14 feb  ingela petrusson  40 år
27 feb     lisbeth franzon             70 år 
6 mars    agda lagergren                   95 år 
29 mars  anne-marie bruno              70 år 
30 mars  carin franzon                    30 år

Fråga pastorn
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pS! 
är det någon som tycker om  

och har tid att klä om möbler?  
Vi skulle behöva hjälp med att klä om  

två stolar till entrén.  
Hör av dig till:  

studentpastor@norrmalmskyrkan.se

Ställ dina frågor  
om bibeln, kristen 

tro och livsåskådning 
till stefan@ 

norrmalmskyrkan.se

”Vad är barnvälsignelse?”

I de flesta mänskliga kulturer finns 
särskilda riter och ceremonier för att 
markera att ett nytt barn har fötts. Det 
kan t.ex. vara ett tillfälle att visa att den 
nyfödda ingår i ett sammanhang (t.ex. 
en släkt eller en bygemenskap); att ställa 
barnet under gemenskapens eller gudar-
nas ansvar och beskydd; att ge barnet ett 
namn; eller att bara få uttrycka glädje 
och tacksamhet över en nyfödd individ!  
     I den kyrkotradition som Norrmalms-
kyrkan tillhör är barnvälsignelsen en 
sådan handling. Den är inspirerad av en 
händelse i Nya testamentet: Folk kom 
till Jesus med barn för att han skulle 
röra vid dem. Men lärjungarna visade 
bort dem. När Jesus såg det blev han 
förargad och sade: ”Låt barnen komma 
hit till mig och hindra dem inte: Guds 
rike tillhör sådana som de. Sannerli-
gen, den som inte tar emot Guds rike 
som ett barn kommer aldrig dit in. Och 
han tog dem i famnen, lade händerna 
på dem och välsignade dem. (Markus-
evangeliet 10:13–16) 

Det vanligaste är att barnvälsignels-
en sker i kyrkan som ett moment i den 
vanliga söndagsgudstjänsten, även om 
den kan hållas också på andra tider el-
ler platser. I barnvälsignelsen avkrävs  
ingen trosbekännelse eller försam-

lingsmedlemskap. Den är en välgångs- 
önskan och en bön om välsignelse för 
barnet och dess föräldrar, släkt och 
vänner; och en möjlighet att i kyrkan 
få uttrycka glädje och tacksamhet över 
barnet. 

Ungefär så här brukar en barnväl-
signelse vara uppbyggd i korta drag: 
Psalm eller solosång. Föräldrar och/
eller faddrar kommer fram med bar-
net. Pastorn frågar efter barnets namn. 
Läsning ur bibeln om när Jesus välsig-
nade barnen. Pastorn ger några ord ”på 
vägen”. bön för barn, föräldrar, släkt, 
vänner och församling. Pastorn tar  
barnet i famnen och läser välsignels-
en. Välkomnande (pastorn håller upp  
barnet inför släkt, vänner och försam-
ling, och påminner om det gemensam-
ma ansvaret för barnet). Pastorn över-
lämnar barnet till föräldrar/faddrar och 
säger: ”Låt oss alltid minnas Jesu ord:  
’Den som tar emot ett sådant barn i 
mitt namn, tar emot mig.’”. Psalm eller  
solosång.

Hör gärna av dig till någon av  
Norrmalmskyrkans pastorer om du fun-
derar på barnvälsignelse. 

 StEfan albinSSon
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Kvällar om kristen tro
välkommen till onsdagskvällar om kristen tro klockan 
19.00–20.30. kvällarna är utformade som föreläsningar 
med möjlighet till samtal.  

11/2 Jesu budskap om efterföljelse
18/2 Jesu budskap om nåd
Föreläsare: stefan albinsson
onsdagar i vår kl 19.00-20.30

After work för unga vuxna
kan 2000 år gamla texter säga något om vårt liv och  
samhället i dag? i after Work tar vi reda på just detta.varje 
gång kör vi ett tema, till exempel: spelar det någon roll vad 
och om vi tror? kärlek, död, Förlåtelse- och samtalar kring 
detta utifrån en bibeltext. vi avslutar med att be tillsam-
mans.  en grupp för dig som är nyfiken och vill veta mera. 
vi ses varannan torsdag kl.18:30. kontakta elisabet ravelo-
jaona om du är intresserad, elisabet@norrmalmskyrkan.se  
Vi ses varannan torsdag 18.30

Mitt i vimlet
under vintern och våren fortsätter vi med  “mitt i 
vimlet” på onsdagar.  vi firar en enkel nattvardsandakt 
som följs av kvällsmat. vissa onsdagar blir det dessutom 
samtalskväll alternativt föreläsning efter maten. det går 
bra att komma till valda delar av kvällen. kom till det du 
vill och kan!
17.30-18.15 enkel nattvardsandakt
18.15-19.00 kvällsmat 
19.00-21.00 samtalskväll alternativt föreläsning  
(se särskilda annonser). 
 
pris för kvällsmaten: 40kr/vuxen, 30kr/student, 20kr/
barn, 100kr/familj.
Vi ses på onsdagar!

Språkcafé
För dig som vill prata svenska! i en lugn miljö ger vi 
möjlighet att få hjälp med språket. vi arbetar med  
uttal och enkel grammatik. det är en komplettering till 
annan svenskundervisning, som exempelvis sFi. 
ledare: birgit sturewall davidsson, loida thorgren  
och elisabet ravelojaona
kontaktperson: elisabet ravelojaona,  
elisabet@norrmalmskyrkan.se 
Onsdagar 13.00-15.00

Samtalsgrupp pågår
För dig som regelbundet vill mötas och fundera kring 
vad tron kan betyda i din vardag. vi startar i en bibeltext 
och ser var den landar i våra liv och våra erfarenheter. 
alla är välkomna, oavsett förkunskaper och trosbak- 
grund.  vi möts varannan onsdagkväll – välkommen!
kontaktperson: elisabet ravelojaona                                              
elisabet@norrmalmskyrkan.se

Konfirmationsläsning
nu drar vi igång en ny konfagrupp för dig som går i sjuan 
eller åttan. i norrmalmskyrkan har vi valt att sprida ut  
läsningen på 1½ år. på så sätt blir det ett lugnare tempo 
och vi får mer tid att lära känna varandra. som en del av 
läsningen ingår även två sommarläger i dalarna. läs mer i 
broschyren som finns i kyrkan, eller kontakta pastor stefan 
albinsson, stefan@norrmalmskyrkan.se.

Alla är alltid välkomna!

Universitetskyrkan


