”Mitt barn, var ödmjuk,
men ha respekt för dig själv
och ge dig den aktning du förtjänar.”
Citatet är hämtat från Jesus
Syraks bok i Gamla testamentets apokryfer (Syr 10:28).
Författaren inbjuder sina läsare
att söka en förening mellan två
ting som annars lätt ställs mot
varandra: självrespekt och ödmjukhet.
I Bibelns texter tas ofta
självrespekten för given. När
både Mose och Jesus säger att
du ska älska din medmänniska som dig själv är utgångspunkten att det redan finns
en grundläggande respekt för
den egna personen – ja, rentav kärlek! Denna utgångspunkt baseras på tanken att
varje människa är skapad till
Guds avbild.
När Paulus uppmanar de
kristna i Rom till självbesinning och att inte ha för höga
tankar om sig själva (Rom
12:3) är inte hans syfte att
trycka ner dem i skorna. Än
mindre är han ute efter att
införa något slags hämmande jantelag i församlingen.
Apostelns uppmaning finns
nämligen i ett textsammanhang där han påminner Roms
kristna om de goda gåvor och
positiva egenskaper de var
och en besitter. Nu vill han
att de tar till vara på allt detta
goda och använder det på ett
sådant sätt att gemenskapen
som helhet kan växa i tro och

tillit – ungefär som en kropp
där varje kroppsdel är värdefull.
Samtidigt som avbildstanken är en given utgångspunkt förnekar inte Bibelns
författare det faktum att den
sköna, gudomliga avbilden
är naggad i kanten. Det gäller både oss som individer
och som mänsklighet. Konsten är därför att våga se både
sina goda och dåliga sidor.
Både som individer och som
mänsklig gemenskap får vi
se att det finns sådant hos oss
som vi behöver komma till
rätta med, eller rentav omvända oss ifrån. I Bibeln uttrycks
det bl.a. med orden om att arbeta med bävan på sin frälsning (Fil 2:12). Men samtidigt
behöver vi inte blunda för att
det finns sådant med mig och
med oss som är riktigt bra;
som vi med all rätt får känna
glädje över, och som även kan
få komma andra till del. ”Då
växer hela kroppen till och
byggs upp i kärlek.” (Ef 4:16)
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Glad sommar!
Välkommen till

Samlingsgudstjänst

sommarens Kalendarium • sommarträffar
samlingsgudstjänst • sommar i musikskolan

för och med alla åldrar

6 september kl. 11.00
Ett enda bröd
Nattvardsbordet dukas.
Elisabet Ravelojaona, Stefan Albinsson, kören Vox Nova
Efter gudstjänsten äter vi lunch tillsammans. Det blir lekar
för barnen, sångsamling för de yngsta.

välkommen till

Sommarträffar!
Samvaro och enkel lunch

Stefan Albinsson

Musikskolan vill tacka...
...alla elever, föräldrar, ledare och värdinnor för en trevlig vår!
Höstens terminsstart kommer vara v. 36 för instrumentalgrupper och v. 38 för barnmusik och
körer. Återanmälningsblanketter
finns i kyrkan, men det går också
bra att återanmäla sig via e-post:
musikskolan@norrmalmskyrkan.se
Glad sommar!
önskar Musikskolan

Tisdag 30 juni kl. 12.30
“Poesi i ord och bild”
Tisdag 28 juli kl. 12.30
“Diakonens lunchträff”
Tisdag 25 augusti kl. 12.30
“Möten på vägen”
Läs mer i kalendariet på nästa sida.

Juni, juli och augusti

i Norrmalmskyrkan
31/5 Heliga trefaldighets dag

Juli

Augusti

4/7

2/8

Juni

10.30 Kristendomsskolans
avslutningsgudstjänst med dop och
nattvard. Plats: Sjöviks folkhögskola, Folkärna.

5/7

9/8

11.00 Gudstjänst: Gud - Fader, Son och Ande
Predikan: Stefan Albinsson. Kören Vox Nova
medverkar. Orgel: Lotta Holmberg Larson.

7/6 Första söndagen efter trefaldighet
11.00 Gudstjänst med nattvard:
Vårt dop • Stefan Albinsson. Församlingsmöte
efter gudstjänsten.
13-17/6

Spela Sjung-läger

14/6 Andra söndagen efter trefaldighet

11.00 Gudstjänst: Kallelsen till Guds rike
Stefan Albinsson. Serny Carpvik, musik.

21/6

11.00 Sommarmöte: Profet
Sommargudstjänst ledd av Elisabet
Ravelojaonoa och Timothée Ravelojaona.

22/6–4/7

Kristendomsskolan Sjövik

11.00 Sommarmöte med nattvard:
Sänd mig • Sommargudstjänst ledd av
Elisabet Ravelojaonoa och Serny Carpvik.

12/7

11.00 Sommarmöte: Efterföljelse
Sommargudstjänst ledd av Stefan Albinsson och
Serny Carpvik.

19/7

11.00 Musikgudstjänst
Thore Kennestad gästar oss tillsammans med
sångare ur den tidigare kören Levande ton.
Elisabet Ravelojaonoa.

16/8

11.00 Sommarmöte: Tro
Sommargudstjänst ledd av Elisabet
Ravelojaonoa.

23/8

11.00 Sommarmöte med nattvard:
Fri • Sommargudstjänst ledd av Elisabet
Ravelojaonoa.

26/7

25/8

11.00 Sommarmöte: Klarsynt
Sommargudstjänst ledd av Gunnel Näsfors och
Carin Morholm. Timothée Ravelojaona, musik.

12.30 Sommarträff med lunch
Diakonens lunchträff
Vår diakon Gunnel Näsfors håller i
programmet. Lunch 40 kr.
Anmäl dig senast 26/7 till 0707-94 33 57.

30/6

12.30 Sommarträff med lunch
Alla dessa dagar, poesi i ord och bild.
Med pastor Elisabet Ravelojaona.
Lunch 40 kr.
Anmäl dig senast 28/6 till 0704-22 41 98.

All studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med Bilda

Nu finns en ny adresskalender för församlingen. Finns att köpa i
kyrkan för 20 kr.

11.00 Sommarmöte med nattvard: Nåd
Sommargudstjänst ledd av Gunnel Näsfors.

11.00 Sommarmöte: Utsedd och utvald
Sommargudstjänst.

28/7

28/6

11.00 Sommarmöte:
Förvalta • Sommargudstjänst ledd av
Kerstin Carpvik. Serny Carpvik, musik.

Ny adresskalender

12.30 Sommarträff med lunch
Möten på vägen
Med pastor Elisabet Ravelojaona.
Lunch 40 kr.
Anmäl dig senast 23/8 till 0704-22 41 98.

30/8

11.00 Sommarmöte: Medmänniska
Sommargudstjänst ledd av Stefan Albinsson.

6/9

11.00 Samlingsgudstjänst för och
med alla åldrar: Ett enda bröd
Nattvardsbordet dukas.
Elisabet Ravelojaona, Stefan Albinsson och
kören Vox Nova.
Efter gudstjänsten äter vi lunch tillsammans.
Det blir lekar för barnen och sångsamling för
de yngsta.

Norrmalms
Baptistförsamling
Norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm
Bankgiro: 5942-7377
Telefon: 08-54 54 71 30 (tel.svarare)
Ungdomsvåningen: 08-54 54 71 39
E-post:
expeditionen@norrmalmskyrkan.se
eller förnamn@norrmalmskyrkan.se
Webbplats:
www.norrmalmskyrkan.se

Pastorer:
Stefan Albinsson 072-858 49 93
Elisabet Ravelojaona 070-422 41 98
Diakon:
Gunnel Näsfors 070-794 33 57
Församlingsmusiker:
Lotta Holmberg Larson 070-721 19 69
Marie Rindborg 070-155 26 41
Musikskolan:
musikskolan@norrmalmskyrkan.se
Jonatan Larson 076-942 89 56
Vaktmästare:
Björn Landström 073-912 35 65
Eivind Möstl 070-729 73 47
Kommunikation:
Emma Salmonsson
emma@norrmalmskyrkan.se

Ansvarig utgivare: Per-Gunnar Davidsson
Redaktion: Stefan Albinsson, Emma Salmonsson | Tryckt hos Print24.
Nästa nummer omfattar september 2015, med manusstopp den 8 augusti.

