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Ett är nödvändigt!
Detta är temat för första söndagen i september då Norr- 
malmskyrkan har samlingsgudstjänst för hösten. Med de or-
den hälsar jag er medlemmar och vänner till församlingen 
varmt välkomna till en ny termin av meningsfull samvaro i 
gudstjänster och andra former av gemenskap i kyrkan.

Temat och evangelietexten för första söndagen i september 
passar som grund för terminens verksamhet i kyrkan. Jesus-
orden kan också för oss alla vara vägvisare för vårt förhåll-
ningssätt till livet och dess utmaningar. Så här säger Jesus 
i Matteus 11:28-30: Kom till mig, alla ni som är tyngda av 
bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av 
mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila 
för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.

Sommarens vila och omväxling har förhoppningsvis för oss 
alla inneburit avspänning och förnyelse av krafter. I början av 
en ny arbetsperiod kan känslorna vara delade. Förväntan inför 
nya utmaningar och spännande erfarenheter blandas lätt med 
oro inför kommande arbetsuppgifter som ska klaras av. Då 
kan det Jesus säger vara nödvändigt att ta till sig för att finna 
stadga och ro för det som väntar. För den som inte längre ut-
manas av arbetslivets krav ser situationen annorlunda ut, men 
andra oroande tankar och bördor kan lägga sordin över livet. 
För den som lever i den fasen i livet har det Jesus säger stor 
betydelse att på djupet ta till sig och finna vila i.

Temaformuleringen Ett är nödvändigt, är i sig obestämd. Frå-
gan är vad det är som är nödvändigt. Även om vi inser att det 
handlar om att välja rätt och att koncentrera sig på det som 
är allra viktigast i livet behöver uttrycket kompletteras. Jesus 
själv sätter ord på det i bergspredikan: Sök först Guds rike och 
hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er 
därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära 
sina bekymmer (Matt 6:33-34).

Uttrycket Ett är nödvändigt syftar till att välja rätt fokus i 
livet och allt man möter i vardagen och att leva en dag i ta-
get! Min förhoppning är att vi tillsammans under hösten ska 
kunna träna oss att leva så och att slippa bära bördor som vi 
inte behöver!

JOHNNY JONSSON

NYSTART!

MITT I VIMLET
STARTAR 14 SEPTEMBER!

Stillhet, kvällsmat och prat  
mitt i veckan

17.30 Nattvardsandakt,  
18.00 Kvällsmat  

och vissa onsdagar föreläsning kl. 19.00

HÄNG MED PÅ

Utflyktsdag
LÖRDAG 17 SEPTEMBER KL 11-15

Välkommen med på en utflykt för familjer och för-
samling till Tyresta nationalpark. Ta med matsäck och 
dela gemenskapen under några timmar i fin miljö 
och trevligt sällskap.

Anmälan sker till Anna Weinander via e-post  
anna@weinander.org eller sms 070-511 44 48,  
senast torsdagen den 15 september.

Meddela gärna om du har plats i bil eller önskar 
plats, så kan vi ordna samåkning så långt det är 
möjligt.

Språkcaféet
STARTAR 14 SEPTEMBER!

Vi behöver hjälp av Dig som vill vara med och 
bidra i arbetet och samtalet! Hör av dig till 
Bertil Karlhager 070-278 96 66.
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Söndag 4/9
Femtonde söndagen efter trefaldighet:  
Ett är nödvändigt
11.00 SAMLINGSGUDSTJÄNST MED  
NATTVARD
Johnny Jonsson, predikan
Stefan Albinsson, medverkan
Oscar Hultåker, gudstjänstledning
Vox Nova under ledning av Marie Rindborg
Serny Lilja, musik

Fredag 9/9
18.00 FREDAX

Lördag 10/9
MIMER LOPPMARKNAD 10-16

Söndag 11/9
Sextonde söndagen efter trefaldighet:  
Döden och livet
11.00 GUDSTJÄNST 
Johnny Jonsson, predikan
Kören Drivved under ledning av Evelina Gard
Thore Kennestad, musik

Onsdag 14/9
MITT I VIMLET
17.30 Nattvardsandakt
18.00 Kvällsmat
19.00 Konsten att läsa Efesierbrevet I. Med 
Johnny Jonsson

Lördag 17/9
UTFLYKTSDAG FÖR FAMILJER OCH FÖRSAM-
LING
Se folderns baksida för mer information.

Söndag 18/9
Sjuttonde söndagen efter trefaldighet:  
Rik inför Gud
11.00 KONFIRMATIONSGUDSTJÄNST 
Stefan Albinsson, predikan
Gunnel Näsfors
Sång av Sjövikselever
Serny Lilja, musik
Medlemsintagning

Tisdag 20/9
12.30 TRÄFF FÖR DAGLEDIGA: 
En glimt från Thailand. 
Eva och Ingvar Skeppstedt

19.00 FÖRFATTARAFTON MED TOMMY 
HELLSTEN
Obs. i Immanuelskyrkan

Onsdag 21/9
MITT I VIMLET
17.30 Nattvardsandakt
18.00 Kvällsmat

Fredag 23/9
18.00 FREDAX

Söndag 25/9
Artonde söndagen efter trefaldighet:  
Att lyssna i tro
11.00 GUDSTJÄNST 
Peter Svanberg, Equmeniakyrkan, predikan
Stefan Albinsson, gudstjänstledning
Ungdomskören
Serny Lilja, musik
Församlingsmöte

Onsdag 28/9
MITT I VIMLET
17.30 Nattvardsandakt
18.00 Kvällsmat

Lördag 1/10
LUNCH I GEMENSKAP

Söndag 2/10
Den helige Mikaels dag:  
Änglarna
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Sven-Erik Andersson, predikan
Stråkensemble under ledning av Stina Adolphson,
Elisabeth Rünell, musik

September

i Norrmalmskyrkan All studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med Välkommen till ett nytt läsår i Musikskolan!
Snart drar ett nytt spännande läsår igång och Musikskolan hälsar två 
nya lärare varmt välkomna till Norrmalmskyrkan; Elisabet Wimark 
(piano & barnmusik) och Andrei Amartinesei (gitarr).

TERMINSSTARTER:
Instrumentalundervisningen och ungdomskören v. 35
Blåbär, Smultron och Körsbär v. 37
Småbär v. 38
Barnmusikgrupperna v. 40 (Obs. senare start än vanligt)

Före terminsstart blir både återanmälda och nya elever kontaktade 
av sina lärare för schemaläggning och startdatum.

MUSIKSKOLAN SÖKER FLER VÄRDINNOR/VÄRDAR!
På tisdags- och onsdagseftermiddagar sköter våra duktiga värdinnor 
vår servering för Musikskolans barn med familjer. Vill du hjälpa till så 
hör gärna av dig till musikskolan@norrmalmskyrkan.se eller  
076-942 89 56. 
En av de värdinnor som varit med länge säger: “Det är en förmån 
att få vara en länk mellan Musikskolan och församlingen, mellan 
söndagskyrkan och vardagskyrkan, och så är det en stor glädje att få 
träffa alla härliga barn och deras anhöriga”.

Välkommen Mikael Zifa Eriksson som från och med 
oktober leder Norrmalmskyrkans Ungdomskör!

Konsten att läsa ett brev... Johnny Jonsson berättar 
om Efesierbrevet fyra onsdagkvällar under hösten 
med start 14 september!

Vid konfirmationsgudstjänsten den 18 september 
får du möta årets Sjövikselever från Norrmalm 
(undre bilden). Den övre bilden är tagen vid dop-
högtiden i somras, där tre av ungdomarna var ur 
Norrmalmsgänget.


