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Vårterminen rusar på och här är en uppdatering om saker som 
skett i NU:s verksamhet sedan sist! 

Fredax och Nitton00 rullar på varje fredag och det känns så 
tryggt med våra fantastiska ledare och hjälpledare. Vi ser också 
fram emot att få en ungdomspastor som förhoppningsvis kan 
vara huvudansvarig för dessa aktiviteter i höst.

Ett härligt inslag i min vardag har blivit bönegruppen som 
NU startat denna termin. Vi är ett gäng unga vuxna som ses och 
läser bibeln, reflekterar kring texterna och livet och ber tillsam-
mans. Det är så betydelsefullt att få prata på ett djupare plan 
och låta tankarna få tid. Det är en plats där en vågar tänka fritt 
och får vända och vrida på tankar och texter med människor 
som lyssnar, det har gett mig en känsla av att bli mer rotad i 
min tro och jag värderar verkligen gemenskapen. Jag tycker att 
forumet är ett bra komplement till gudstjänster och lovsångs-
kvällar – bönegruppen ger möjlighet att lära känna varandra 
mer på djupet och något som jag tycker vi borde satsa på även 
som församling! 

Soliga hälsningar från

HELENA RINDBORG OCH ÖVRIGA STYRELSEN FÖR 
NORRMALMSKYRKANS UNGDOM

TREFALDIGHETSTIDEN KALLAS TIDEN som börjar efter 
pingst och sträcker sig till advent. Ordet trefaldighet handlar 
om Gud, som enligt kristen tro är en enda, hel och odelbar – 
och samtidigt tre ”personer” (i brist på bättre ord).

Många av oss har säkert åtminstone någon gång i livet erfa-
rit djup kärlek eller förtrolig vänskap, men nästan alla mänsk-
liga relationer befinner sig ändå någonstans på en linje mellan 
två ytterligheter. Den ena ytterligheten är vakthållandet av det 
egna, där den andra personen upplevs som ett hot mot ens egna 
jag. Den andra ytterligheten är att den andra personen blir allt 
för en till den grad att det egna jaget utplånas. Ingen av dessa 
ytterligheter fungerar väl särskilt bra i längden.

Den kristna läran om treenigheten beskriver om en total 
och evig sammanhållen relation i förbehållslös kärlek, som är 
fri från alla motsättningar och all form av besvikelse, men utan 
att någon av ”personerna” i Gudomen för den skull förlorar sin 
individualitet eller särart. En sådan fullkomlig kärleksrelation 
kan vi knappast föreställa oss, men däremot sägs det i bibeln 
att vi är välkomna att stiga in i denna kärlek, som är Gud. 
Även om vi inte kan förstå eller greppa den kärleken, kan vi få 
omslutas av den och låta oss bäras av den – i 
dagar av glädje och dagar av sorg och hela 
vägen in i evighetens ljus. Och det räcker ju 
ganska långt.

STEFAN ALBINSSON, pastor

SAMTALSGRUPP

Tro & liv
Den kristna kyrkan förvaltar en enorm mängd skatter 
av bibelberättelser, psalmer, teologi och gemensamma 
erfarenheter. I den här samtalsgruppen tar vi hjälp av 

dessa skatter i våra funderingar på de egna livsfrågorna i 
vardagen. Vi ses första gången 

onsdagen den 12 september kl 18.30. 
Då bestämmer vi tider och samtalsämnen för höstens 

träffar. Ledare är Stefan Albinsson.

Anmälan: 
senast den 5 september

till stefan@norrmalmskyrkan.se

I samarbete med studieförbundet Bilda

VÄLKOMMEN TILL 

Sommarcafé!
Gemenskap och fika

Tisdagarna

19 juni • 17 juli • 14 augusti
Kl. 12.30

Läs mer i kalendariet på nästa sida.

Glad sommar!
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Söndag 3/6
Första söndagen efter trefaldighet: Vårt dop
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Eva Larsen, predikan. 
Serny Lilja, musik.

Söndag 10/6
Andra söndagen efter trefaldighet: Kallelsen till Guds rike
11.00 GUDSTJÄNST
Stefan Albinsson, predikan. 
Serny Lilja, musik.

Måndag 11/6
18.00 EXTRA ÅRSMÖTE NORRMALMSKYRKANS 
UNGDOM

16-20/6
SPELA SJUNG-LÄGER

Söndag 17/6
Tredje söndagen efter trefaldighet: Förlorad och 
återfunnen 
11.00 GUDSTJÄNST 
Stefan Albinsson, predikan. 
Serny Lilja, musik.

Tisdag 19/6
12.30 SOMMARCAFÉ
”Med kamera i bagaget - ett bildsvep från några av 
våra resor”
Ing-Britt och Lars-Rune Holm.

Söndag 24/6
Den helige Johannes döparens dag: Den högstes profet
11.00 GUDSTJÄNST 
Eva Larsen, predikan.
Timothée Ravelojaona, musik.

Söndag 1/7
Apostladagen: Sänd mig 
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
i S:t Peters kyrka (Upplandsgatan 12)
Stefan Albinsson, predikan 

Lördag 7 juli
10.30 KRISTENDOMSSKOLANS AVSLUTNINGS-
GUDSTJÄNST
Med dop och nattvard.
Sjöviks folkhögskola, Folkärna.

Söndag 8/7
Sjätte söndagen efter trefaldighet: Efterföljelse 
11.00 GUDSTJÄNST 
i Norrmalmskyrkan
Predikant från S:t Peters kyrka.
Eva Larsen, gudstjänstledning.
Timothée Ravelojaona, musik. 

Söndag 15/7
Kristi förklarings dag: Jesus förhärligad 
11.00 GUDSTJÄNST
Stefan Albinsson, predikan.
Timothée Ravelojaona, musik.

Tisdag 17/7
12.30 SOMMARCAFÉ
”Gemenskapens tid - några tankar kring kyrkoåret”
Stefan Albinsson.
 
Söndag 22/7
Åttonde söndagen efter trefaldighet: Andlig klarsyn 
11.00 GUDSTJÄNST
Stefan Albinsson, predikan.
Serny Lilja, musik. 

Söndag 29/7
Nionde söndagen efter trefaldighet: Goda förvaltare 
11.00 GUDSTJÄNST
Eva Larsen, predikan.
Serny Lilja, musik.

Söndag 5/8
Tionde söndagen efter trefaldighet: Nådens gåvor
11.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Eva Larsen, predikan.
Serny Lilja, musik.

Söndag 12/8
Elfte söndagen efter trefaldighet: Tro och liv
11.00 GUDSTJÄNST
Eva Larsen, predikan.
Timothée Ravelojaona, musik.

Tisdag 14/8
12.30 SOMMARCAFÉ
“Bland risfält och skyskrapor i soluppgångens land”
Eva Larsen.

TÄNK PÅ ATT
Gudstjänsterna 24/6-26/8  

firas i församlingssalen

Söndag 19/8
Tolfte söndagen efter trefaldighet: Friheten i Kristus
11.00 GUDSTJÄNST
Johnny Jonsson, predikan.
Timothée Ravelojaona, musik 

Söndag 26/8
Trettonde söndagen efter trefaldighet: Medmänniskan 
11.00 GUDSTJÄNST
Eva Larsen, predikan.
Medverkan av ungdomsgrupp från Japan.
Serny Lilja, musik.

Söndag 2/9
Fjortonde söndagen efter trefaldighet: Enheten i Kristus
SAMLINGSGUDSTJÄNST MED NATTVARD
Stefan Albinsson, predikan.
Eva Larsen, gudstjänstledning.
Serny Lilja, musik.

Juni, juli och augusti

i Norrmalmskyrkan
All studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med

VI TACKAR FÖLJANDE MEDARBETARE
Vi tackar Mikael Zifa Eriksson, Lona Mohr Villadsen och  

Johanna Börjeson för ett fint jobb med ungdomskör,   
barnmusikgrupper och barnkörer. Visstidsanställningarna  

avslutas i slutet av maj. 

Tack även till Serny Lilja och Timothée Ravelojaona för all  
vacker musik under gudstjänsterna. 

Musikskolan önskar glad sommar!
Nu när de härliga terminsavslutningarna är över tar vi 
sommarlov. Musikskolans deltagare får ett mail med info 
om återanmälan till HT 2018. Vi önskar alla barn och ung-
domar med familjer en fin sommar! 


