
Program för 
daglediga 

våren 2023 

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS                
TRÄFFAR FÖR DAGLEDIGA!

Norrmalmskyrkans seniorförening 
inbjuder till träffar för alla daglediga 

varannan tisdag med spännande program 
och intressanta gäster.

Till de fasta inslagen hör,                            
förutom dagens gäst,                         

servering, sång för och med varandra, 
kort andakt och god gemenskap.

Här är alla välkomna!

Norrmalmskyrkans Seniorförening                
i samarbete med studieförbundet Bilda

Norrmalmskyrkans Seniorförening       
är ansluten till Riksförbundet 
Pensionärsgemenskap (RPG).              

RPG vill värna om hela människan utifrån 
kristna värderingar samt påverka 

samhällets beslutsfattare, så att man kan 
få en tryggad tid som pensionär.         

Som medlem i Norrmalmskyrkans 
Seniorförening får du, utöver våra 

program, RPG:s tidning Seniorposten. 
Medlemsavgiften är 300 kr per år och 

kan betalas via Seniorföreningens                                 
Swish: 123 611 4987                                     

eller plusgiro: 61 97 10-7

Norrmalmskyrkan tillhör 
Equmeniakyrkan och ligger på 

Norrtullsgatan 37.

Kontaktperson: pastor Stefan Albinsson, 
tel 072-858 49 93                            

eller stefan@norrmalmskyrkan.se         

Läs gärna om allt som händer i 
Norrmalmskyrkan på 

www.norrmalmskyrkans.se



Träffar för daglediga våren 2023

All studieverksamhet i Norrmalmskyrkan sker i samarbete med

@norrmalmskyrkan

Kaffe och smörgås finns att köpa i serveringen från kl 12.  
Programmet börjar kl 12.30.

24 januari                                                                                       

UKRAINA OCH FOLKRÄTTEN                                      
Ove Br ing, professor emeritus i folkrätt vid Stockholms universitet och 
Försvarshögskolan samt tidigare folkrättsrådgivare på UD, belyser 
Ukrainakriget ur ett folkrättsligt perspektiv.

7 februari                                                                                         

KLIMATET OCH FRAMTIDEN                                         
Jens Orback, nationalekonom, journalist och f.d. minister i regeringen 
Göran Persson, VD för den svenska stiftelsen Global Challenges 
Foundation, vars tes är att globala risker kräver globala lösningar, som i sin 
tur kräver ett gemensamt beslutsfattande.

21 februari                                                                                                 

VÄGEN VALDE DIG - TANKAR OM ETT LÅNGT LIV          
MED HIV                                                                       
Steve Sjöquist , sjukhusdiakon och författare, berättar om sitt liv och om 
att vara buren av hoppet. 

7 mars                                                                                                               

ALL THAT JAZZ                                                    
Jazzseniorerna bjuder på skön musik.

21 mars                                                                                                    

GUDS HUS - DÄR MÄNNISKOR MÖTS                                      
Mar ia Stenbom, präst, berättar om ett nyskapande samarbete mellan 
kristna och muslimer i Fisksätra.

4 april                                                                                                               

KRIG OCH FRED - DÅ OCH NU                                   
Alice Rinell Hermansson, f.d. rektor vid Ersta högskola och författare 
till boken Öster om bergen: femtiofem år med bibel och skolväska i Kina, och 
Mar ianne Hagbar th, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar om 
erfarenheter från Kina, Japan och Europa.

18 april                                                                                                               

ÄLDRE DISKRIMINERAS - SVERIGE ÄR ETT AV VÄRLDENS 
MEST ÅLDERISTISKA LÄNDER                                     
Claes Elfsberg, journalist.

2 maj                                                                                                              

FILMVISNING: FRIKYRKANS HISTORIA                                     
Frikyrkans historia har spelat en viktig roll i formandet av det svenska 
samhället, men har ofta utelämnats från historieskrivningen och är därför 
för många en okänd historia.  

16 maj                                                                                                              

VÅRAVSLUTNING                                                   
Musikprogram med Natalie A lmkvisth (sopran) och Alwar  A lmkvisth 
(piano).

Årsmöte
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