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När livet förändras
Ibland liksom hejdar sig tiden 
ett slag, och något alldeles 
oväntat sker. Världen föränd-
rar sig varje dag, men ibland 
blir den aldrig densam-
ma mer. Jag tycker om Alf  
Henrikssons ord. De beskri-
ver hur livet och vardagen 
rullar på. Mycket känner vi 
igen och i det finns en trygg-
het. Men så händer något som 
ger ett särskilt avtryck i våra 
liv och ibland får livet att ta 
en helt ny riktning. Det kan 
vara en händelse fylld av 
glädje, eller något som för 
med sig stor sorg. 

Oavsett vad, så är det vik-
tigt för oss att vid sådana till-
fällen stanna upp och finnas i 
det som sker. Viktigt att dela 
det med människor i vår när-
het. Livet kan aldrig levas i 
repris. Det finns ingen inspel-
ningsknapp som gör att vi kan 
uppleva det när vi tycker oss 
ha tid. 

Predikaren skriver: Det 
finns en tid för allt som sker 
under himlen. Gud visar om-
sorg om människan, låter oss 
urskilja ett sammanhang. Men 
vi ser aldrig helheten. Jag in-
såg att för människan finns 
inget gott utom att glädja sig 
och njuta av livets goda. Att 
äta och dricka och finna gläd-
je mitt i all sin möda – det är 
en gåva från Gud.

Jag tänker att den gåvan är 
förmågan att leva i nuet. Att 

tillåta oss känna det vi känner. 
Att låta glädje och sorg vand-
ra tillsammans. Att dela var-
dagens bekymmer och glädje 
med varandra. När vi vågar 
öppna oss och ta in andra 
männskor i vårt liv blir livet 
mycket rikare. 

Snart är det höst. Träd och 
buskar dignar av frukt och det 
är dags att skörda av det jor-
den ger. Naturen exploderar i 
färger, innan löven faller och 
det är tid att gå in i vintervila 
för att hämta nya krafter. Na-
turen visar konkret hur livet 
är i sambandet mellan sådd 
och skörd, liv och död. Rakt 
igenom allt går en pulserande 
röd tråd, Guds skaparkraft. En 
kraft fylld av hopp och kärlek 
till allt skapat. En kraft som 
binder oss samman och fyller 
oss med liv. En kraft som gör 
att det som kan se dött ut får 
nytt liv, då vårsolen kommer 
och regnet vattnar jorden. 

Ibland sker saker som gör 
att våra liv förändras, eller tar 
en ny riktning. Det kan upple-
vas skrämmande, men ur det 
som sker kan något nytt gro. 
Ibland något helt fantastiskt 
och totalt oväntat.

ElisabEt RavElojaoNa

Öppen kyrka
i samband med

mimer loppmarknad

12 september kl. 10.00–16.00

Nya färger!

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 att an-
mäla dig inför höstterminen 2015!

Kontakt:
Elisabet Ravelojaona, elisabet@norrmalmskyrkan.se
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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
Gunnel Näsfors 076-942 89 56
 
vaktmästare:
björn landström 073-912 35 65
Eivind möstl 070-729 73 47 

Kommunikation:  
Emma salmonsson
               emma@norrmalmskyrkan.se

oNsDaGaR Kl. 13.00–15.00

För dig som vill prata svenska i mindre grupp 
och som vill få hjälp med grammatik och uttal.

Kontakt: 
Elisabet Ravelojaona

elisabet@norrmalmskyrkan.se

TermiNSSTarT 
för muSikSkolaN:

- instrumentalundervisning vecka 36
- Körer och barnmusik vecka 38

instrumentalelever kontaktas av 
sina lärare. Körer och barnmusik får 
information via e-post.

För nyanmälan: 
musikskolan@norrmalmskyrkan.se

v. 36
mUsiKsKolaNs iNstRUmENtalUNDER-
visning startar • se separat inforuta.

6/9
11.00 samliNGsGUDstjäNst FöR ocH 
mED alla ålDRaR • 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. Konfirmandsamling.

12/9
10.00-16.00 öPPEN KyRKa ocH mimER 
loPPmaRKNaD 

13/9
11.00 gudstjänst • Prioriteringar
stefan albinsson.

v. 38
mUsiKsKolaNs baRNmUsiK ocH KöRER 
startar • se separat inforuta.

15/9
tRäFF FöR DaGlEDiGa • Höststart 
med ingemar olsson.

20/9
11.00 gudstjänst • På liv och död
stefan albinsson.
Deltagare från kristendomsskolan sjövik.
Efter gudstjänsten: församlingsmöte.

27/9
11.00 gudstjänst • Ögat är själens spegel
Elisabet Ravelojaona.

29/9
tRäFF FöR DaGlEDiGa • Dag Hammarsköld 
med Nisse Norén.
sång av Reprisen.

4/10 
11.00 gudstjänst med nattvard • 
Drakar och demoner
stefan albinsson.

10/10
FöRvaNDla väRlDEN: DEt bästa FöR 
DiN Nästa
9.30 Equmeniakyrkans regionfest i Uppsala.
18.00 avslutande gudstjänst.
För mer info se: 
www.equmeniakyrkan.se/regionstockholm/ 
2015/05/28/regionsfest-10-oktober/ 

September

i Norrmalmskyrkan

all studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med Bilda

intresserad av att sjunga i kör eller delta 
i studieverksamhet? läs mer och anmäl 
dig via vår webbplats: 
www.norrmalmskyrkan.se


