Program för daglediga
HÖSTEN 2018

välkommen till träffar för daglediga!

välkommen till träffar för daglediga!

Seniorföreningen inbjuder till samling varannan
tisdag kl. 12.30, alltid med intressanta gäster. Till de fasta
inslagen hör, förutom dagens gäst/gäster, servering, sång,
kort andakt och god gemenskap. Alla är varmt välkomna!

Norrmalmskyrkan är en del av Equmeniakyrkan
– en ny kyrka bildad av Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och
Missionskyrkan.

❧

Norrmalmskyrkan ligger på Norrtullsgatan 37, nära Odenplan.

❧

Arrangör:
Norrmalmskyrkans Seniorförening

18 SEPTEMBER KL. 12.30
terminsstart

27 NOVEMBER KL. 12.30
ur en socialarbetares
perspektiv

Vi bekantar oss med några intressanta profiler från baptismens 170 år i Sverige.

Lars Stenman, socionom med
lång yrkeserfarenhet, ger oss
inblickar i den dramatik som kan
utspela sig inom socialjouren.

Birgit Karlsson, Magnus Lindvall och Berit Åqvist är
presentatörer i ord och bild.

2 OKTOBER KL. 12.30
människor och tro
Tithi Hahn är kulturjournalist.
Hon leder radioprogrammet
Människor och tro. Vi får ta del
av hennes erfarenheter från arbetet med program som ska befinna
sig i skärningspunkten mellan
religion och politik.

16 OKTOBER KL. 12.30
solidaritet och
barmhärtighet
Hans Erik Lindström är präst,
författare och pilgrimsvandrare och en av Ny Gemenskaps
grundare. Vi får glimtar ur
verksamhetens 50-åriga historia och dessutom tankar ur
hans senaste bok Tro för att
leva.
Den populära
kören Gatans
Röster sjunger.

MISSA
INTE!

30 OKTOBER KL. 12.30
swede hollow
Ola Larsmo, prisbelönad kulturskribent och författare vars senaste bok
om svenskar i Amerika går som
radioföljetong, ger oss i ord och bild
den historiska bakgrunden till
berättelsen om livet i Swede Hollow.

11 DECEMBER KL. 12.30
lucia, dikt och ton i adventstid
Elever från musiklinjen på Bromma folkhögskola svarar för
årets luciatåg.
Det bjuds dessutom på dikter i adventstid och Lussekatter
till kaffet.

13 NOVEMBER KL. 12.30
folkmusik och lite klassiskt
Lotta och Torsten Nilsson bjuder på ett omväxlande
musikaliskt program.

TIPS!

2-4 oktober
Besök gärna Seniormässan/Stockholmsmässan i Älvsjö där RPG deltar.
18 oktober
Sjung med RPG i Filadelfiakyrkan. Avslutas
med offentlig allsångskonsert.

