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Fler sidorOrd i början

IBLAND BLIR JAG riktigt beklämd, i synnerhet när det rapporteras 
och diskuteras omkring riksdagsvalet. Jag känner mig föraktad och 
betraktad som ett mindre vetande barn. Det handlar i första hand 
om hur valet och politiken presenteras av kandidater och reportrar.

DEN FÖRSTA SKAVANDE STENEN i skon är intrycket att valet  
betraktas som en idrottstävling. Det bollas med siffror från opinions-
undersökningar, procentsiffrorna dansar en yster dans och varje dag 
koras vinnare och förlorare i en alltmer absurd spekulation om vem 
som ska bilda regering med vem. Förväntas jag gissa vilka som ska 
vinna och satsa min röst på dem, ungefär som på travet?

Konsert 
Evert Taube

Boken »En 
del av livet«

Högtider och 
lokaler

Sång, musik 
och rytmik
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Vuxna människor
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Nytt och noterat

En dag att lägga på minnet. Kom 
till Gustaf Vasa kyrka och lyssna 

till och samtala med representanter för några av 
sammhällets viktigaste organisationer som jobbar 
mot våld i nära relationer. Ingen kostnad. Ingen 
anmälan. Läs mer i kalendariet och på hemsidan. 

Konsert för 
Barndiabetesfonden!
I Sverige insjuknar 900 barn i typ 1-diabetes 
varje år och cirka 8000 barn har sjukdomen.
Den 22 oktober bjuder välkända körer, solister 
och musiker på en storslagen konsert i Gustaf 
Vasa kyrka där alla intäkter går oavkortat till 
Barndiabetesfonden. 
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Ett program för 
hela hösten
I detta höstnummer av magasinet  
»Kyrkan på Odenplan GUSTAF VASA«  
hittar du inte bara församlingens hela 
höstprogram, utan också intressanta  
artiklar om vad som sker i församlingen.

Mycket nöje!
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Gilla oss på Facebook
@gustafvasaforsamling

Adolf Fredriks musikklasser från konserten i 
Gustaf Vasa kyrka 2019. 

i samarbete med

Foto: Johannes Colding

Åke Nordström, kyrkoherde
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I NÄSTA ANDETAG förflyttas jag till en marknadsplats där partierna söker överträffa varandra om 
hur de ska få mig att tro att jag har mest att tjäna på att lägga min röst på det ena eller andra 
partiet. Det är som om politiken går ut på att sälja och leverera godsaker till mig, gratis! Den 
som inte levererar förtjänar inte makten. 

DET ÄR OCKSÅ ANMÄRKNINGSVÄRT hur den stora ödesfrågan, uppvärmningen av vår planet,  
hamnar i bakvatten. Det är som om alla inser att de åtgärder som krävs för en förändring  
är så obekväma att det är bäst att tala väldigt tyst om det och rentav låtsas som om det  
kommer att gå smärtfritt.

VERKLIGHETEN är en annan. Vi vet att klimatomställningen kommer att ställa stora krav på oss. 
Vi vet att inget parti kommer att kunna infria alla sina löften, de är och har alltid varit tvungna 
att anpassa sig till den parlamentariska realiteten. Ingen blir ensam vinnare, ingen kommer att 
kunna leverera allt som utlovats. Vi vet också att många problem faktiskt inte kan lösas enkelt 
genom lagar och politiska beslut. Riksdagen är trots allt inte befolkad av allsmäktiga gudar!

I MIN VÄRLD handlar valet om helt andra saker. Det handlar om förtroende, ideologi och  
värderingar. Den som får min röst är den som vinner mitt förtroende och som jag tror  
kommer att arbeta i en riktning som stämmer tillräckligt väl med mina värderingar. Jag  
är inte en åskådare som satsar på en kapplöpning eller ett godissuget barn som tyr mig  
till den som lovar mig de sötaste karamellerna. Nej, jag vill vara en vuxen människa som  
har en uppsättning grundläggande värderingar, jag vill försöka ta det ansvar som är mitt  
och förväntar mig också en ansvarstagande överhet; inte reklambudskap och rapporter  
som får mig att känna mig förminskad och betraktad som dum och girig.

JAG HOPPAS att jag inte är ensam, att det finns fler som genomskådar tävlings- och marknads-
språket, som inser klimatfrågans vikt och tänker efter; Vilka är mina grundläggande värderingar?  
Vad betyder min tro för mitt ställningstagande? Vilket parti vilar på den ideologiska grund som 
stämmer med min?  Vem inger förtroende genom att tala till mig som den vuxne jag är? 
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BLAND DE MEDVERKANDE finns sångerskan 
Amanda Ginsburg, som bland annat vunnit 
två Grammis-priser i kategorin ”Årets jazz”, 
och gitarrsolisten Mats Bergström, också 
han med en pristyngd meritlista. Vi får höra 
en av Sveriges mest välkända körer, den 35 
sångare starka Gustaf Sjökvists Kammarkör, 
under ledning av dirigenten Florian Benfer, 
samt Adolf Fredriks musikklasser, ledda av 
Marcus Josephson. Alla artister medver-
kar utan arvode och biljettintäkterna går 
direkt till Barndiabetesfonden, som stödjer 
forskningen kring typ 1-diabetes hos barn 
och unga.

TILLSAMMANS OCH ENSKILT framför artis-
terna många välkända visor, som ”Så skim-
rande var aldrig havet” och ”Min älskling 
(du är som en ros)”, där Evert Taube vävt 
samman poetiska naturbeskrivningar och 
kärleksförklaringar på sitt unika sätt.

KONSERTEN BLIR det tredje samarbetet 
mellan Barndiabetesfondens lokalförening 
i Stockholm och Gustaf Vasa församling. 
Initiativtagaren Staffan Britz, som är aktiv 
i Barndiabetesfonden, startade samarbetet 
2018, med tanken att göra konserten till 
en årlig tradition. Det hann bli två konserter 
före pandemin och nu är det äntligen dags 
igen.

”VI ÄR SÅ GLADA att få erbjuda den här 
musikupplevelsen tillsammans med Barn-
diabetesfonden”, säger kyrkoherde Åke 
Nordström. ”De två tidigare konserterna 
var verkligen uppskattade och välbesökta. 
För oss känns det självklart att bidra till 
insamlingen för forskning kring typ 1-dia-
betes, som ju oftast drabbar barn och är en 
livslång, krävande sjukdom.”
Nina von Zeipel, som är ordförande för 
Barndiabetesfondens lokalförening, är 
tacksam över möjligheten att nå ut med 
information och samtidigt ge besökarna en 
härlig musikstund. 

”KUNSKAPEN om typ 1-diabetes är tyvärr 
fortfarande låg i vårt samhälle, trots att den 
varje år drabbar niohundra barn i Sverige”, 
säger hon. ”Det är den vanligaste livsho-
tande och obotliga sjukdomen bland barn 
och unga, och forskarna söker fortfarande 
svar på varför den uppstår. Med vårt arbete 
stödjer vi forskningen, så att livet med typ 
1-diabetes kan göras lite lättare och för att 
hitta ett botemedel. Den här stödkonser-
ten ger ett viktigt bidrag och vi uppskat-
tar verkligen det goda samarbetet med 
kyrkan.” 

SIST PÅ TAUBE-PROGRAMMET står allsång, 
och konserten avslutas med ”Bön för  

Ukraina”, skriven av Mykola Lysenko år 
1885.

VI SER FRAM EMOT en kärleksfull stund 
tillsammans och hälsar alla varmt välkomna.

Den som drabbas av typ 1-diabetes måste 
behandlas dygnet runt, året om, livet ut. 
Trots mycket forskning vet man ännu inte 
varför sjukdomen uppstår. Barndiabetes-
fonden stödjer forskningen kring att lösa 
gåtan och finna ett botemedel.

De flesta av oss har en relation till Evert Taubes musik. Vissa förknippar honom mest 
med sjömansliv och resor, men hans sånger handlar lika ofta om kärleken och naturen 
i vacker förening. Denna lyrik blir temat i konserten ”Till kärleken och naturen”, som 
arrangeras till förmån för Barndiabetesfonden i Gustaf Vasa kyrka den 22 oktober.
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Evert TaubeEvert Taube
en hyllning till naturen och kärlekenen hyllning till naturen och kärleken

Aktuellt: Konsert till förmån för Barndiabetesfonden

22/10KL 17



UNDER NÅGRA ÅR har Sandra följt tio personer som förlorat en 
kär anhörig. Hon har fått ta del av deras erfarenhet av sorgen 
och tillåtelsen att skriva deras berättelser. Det är en stark och 
skör bok, men som andas hopp från första till sista sida.  
Författaren hoppas att boken ska ge tröst och igenkänning 
hos den som själv har sorg. Det är många gånger genom den 
delade erfarenheten och smärtan som hoppet lyser igenom. 

BOKEN FÖRMEDLAR EN HJÄLP vid sorg och tillsammans med 
författaren möter vi som läsare nära anhörigas egna tankar. 
Vad gjorde de för att hantera sin sorg och orka gå vidare?

- SOM PRÄST möter man många människor i sorg. Inte minst 
i den sörjande människans situation har jag upplevt hur viktig 
och betydelsefull riten är, både begravningsriten och andra 
riter som t. ex. ljuständning, eller naturen och musiken. 

I ALLT MÖRKER går livet vidare men många behöver hjälp  
för att hitta tillbaka till det, för att se hoppet igen. Genom  
de erfarenheter som delas i boken får läsaren en hjälp att  
bearbeta sin egen situation och ett stöd i sorgeprocessen. 
Känslan av att inte vara ensam och att det går att gå vidare.

BOKEN EN DEL AV LIVET passar att använda i sorgegrupper 
likväl som för enskild läsning. Den är även skriven för dig som 

är lite rädd för döden men gärna vill våga närma dig ämnet. 
Boken är ett bra redskap för dig som vill få med dig kunskap 
om hur du bemöter människor som förlorat en anhörig.

Stina Wollter. Foto: Anna-Lena Ahlström.

UNDER BOKRELEASEN får vi lyssna till samtal, musik framförs 
av Gustaf Vasa Vokalensemble, organist Olof Andersson tolkar 
utvalda musikstycken samt författarens signering av böcker 
som kommer att finnas till försäljning i kyrkan.
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Kultur: Sorg - en del av livet

BokreleaseBokrelease
  och samtal med och samtal med Stina WollterStina Wollter  
  om sorg 27 september 17.30. om sorg 27 september 17.30. 

Välkommen på bokrelease av boken: En del av livet – berättelser om förlust 
av närstående! Sandra Signarsdotter är präst i Gustaf Vasa församling och 
har skrivit en stark och samtidigt skör bok om förlust av en nära relation; om 
sorg och om livet som trots allt går vidare.
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Johannes Svanerud 
har träffat Sandra för 
att ta reda på vad som 
ligger bakom Sandra 
vilja och drivkraft att 
skriva boken.

27/9
17.30

fortsättning nästa sida »

Jag träffar Sandra en solig dag i 
början av augusti. Hon har precis 
avslutat ett undervisningspass för 
sommarkonfirmandgruppen hon 
leder på Marielunds stiftsgård. 
Vi tar en kopp kaffe och slår oss 
ner på en altan med utsikt över 
Mälaren. Vi sitter tysta en stund 
medan hon samlar tankarna.

Jag har ju fått förtroendet och förmå-
nen att följa ditt arbete med boken En 
del av livet – berättelser om förlust av 
nära anhörig. Det har varit fascinerande 
att se hur det som nu är en färdig bok 
har vuxit fram under lång tid. Kan du 
berätta något om den processen?
Jag har ju länge vetat att jag kommer att 
skriva en bok, och när pandemin slog till 
2020 så öppnade sig en möjlighet att börja 
skriva. Jag visste att jag ville skriva  
en bok om sorg. Jag tänkte på att jag 

ville ha en bok med olika människors olika 
erfarenhet av sorg, och eftersom jag jobbar 
med begravning föll det sig naturligt att 
tillfråga människor jag mött i de samman-
hangen. 

Var det lätt eller svårt att få dem att 
ställa upp?
Givetvis fanns en oro hos mig att de skulle 
säga nej, men det blev tvärtom. Det visade 
sig vara självklart för dem att berätta om 
sin älskade och allt det den personen betytt 
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Boksamtal i Gustaf Vasa kyrka 27/9
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Mer information om boken på verbum.se

Sandra Signarsdotter och Stina Wollter i ett samtal om sorg. 
När: Tisdag 27 september kl 17.30–19.00
Var: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 5, Stockholm
Hur: Ingen anmälan krävs

Kom och lyssna på Sandra Signarsdotter som möter Stina Wollter i ett förtroligt och nära samtal om sorg utifrån sin bok En del av livet. Sandra är präst i Gustaf Vasa församling i Stockholm och har skrivit boken som innehåller berättelser om förlust i nära relation – om sorg och om livet som trots allt går vidare. 
Musik med Gustaf Vasa Vokalensemble inleder kvällen. Enklare tilltugg, dryck, bokförsäljning och signering erbjuds. Läs mer om boksamtalet på Gustaf Vasa församlings hemsida. Boksamtalet är ett samarbete mellan Gustaf Vasa församling och Verbum. 

Varmt välkommen!

och fortfarande betyder för dem. Intervjuerna gick till så att 
jag bokade in samtal med alla tio medverkande, och avsatte i 
snitt tre timmar per samtal. Många av dem hade jag fler samtal 
med. En del har jag fått följa under flera år och under tiden har 
vi byggt upp tillitsfulla relationer. I efterhand har jag känt att 
kanske våra samtal blev en del av deras sorgeprocess.

Hur skulle du beskriva syftet med boken?
Syftet är att få spegla sig i andras erfarenheter av sorg och 
förlust.

Johannes: Varför är det viktigt?
För att på så sätt tröstar vi varandra. Livet består dels av 
glädjefulla och dels sorgliga händelser. De sorgliga händelserna 
tenderar att stocka sig i oss och att ta över, men jag tror starkt 
på att i den delade erfarenheten där trösten finns, där finns 
också Gud.

Ser du någon användning för din bok i församlingens  
regelbundna arbete med sorg, både lokalt här i Gustaf 
Vasa församling, men även på andra håll?
Boken är upplagd så att man som läsare först får följa de tio 
personernas egna berättelser, där varje enskild berättelse har 
sitt fokus. Ett fokus kan vara riten, ett annat kan vara att träffa 
kärleken på nytt, ett tredje handlar om platsens betydelse för 
sorgeprocessen. Det är enkelt att använda sig av boken i till 
exempel sorgegrupper, men lika enkelt är det att bara ha boken 
liggandes på sitt nattduksbord. Det här är en inte en bok som 
man bara läser en gång, utan det är en bok att återvända till 
och att läsa långsamt.

Jag som har läst manus drabbades av flera olika saker, 
men just nu tänker jag på en berättelse om föräldrar  
som har förlorat ett barn, och som när begravnings-
gudstjänsten är slut inte förmår lämna kistan. Du  
beskriver stämningen i rummet och hur du förberett  
och tänkt kring sammanhanget, sett till att ha extra 
personal som stöd, att det ska finnas vatten och choklad, 
men också hur du går fram till familjen när de inte kan 
lämna och på ett lugnt sätt förklarar för mamman att hon 
måste gå, men att du kommer att stå kvar. Kan du berätta 
om mer om det? Vad betyder det att stå kvar?
Sandra: Att stå kvar betyder att våga stå i det mörkaste mörka, 
i det becksvarta mörkret. Det betyder att jag som präst är 
beredd att ta föräldrarnas smärta för en stund och härbärgera 
den, men också hjälpa dem att klara av att lämna. Det handlar 
om en form av avlösning, att i just den stunden lova att henne 
att stå där i hennes ställe. Att stå kvar dels i rummet, men även 
stå kvar som en trygg punkt i deras liv.

Vad har varit svårast under processen med boken?
För att det över huvud taget ska gå att skriva en sådan här 
bok har jag tvingats härbärgera så mycket sorg, för att behålla 
autenciteten i berättelserna. Som författare handlar det om att 
när man skriver den här typen av bok måste man ha förmågan 
att kunna identifiera sig med de man skriver om, för att på det 
sättet göra deras berättelser till min egen.

Ja, även din egen personliga berättelse om sorg och för-
lust finns ju med, som ett slags klangbotten. Varför valde 
du att ta med den?
Det finns inget vi och dem i den här boken, det finns bara ett vi. 
Jag bär på min erfarenhet av sorg, de bär på sin, men det vi och 
alla andra alltid kommer att dela är livet.
 
    /Johannes Svanerud, präst i Svenska kyrkan
 

Den 27 september kl. 17.30-19.00 är det bokrelease i Gustaf Vasa 
kyrka.

Fortsättning: Sorg - en del av livet

Böcker till försäljning
Bokreleasen är ett 
samarbete mellan 
Gustaf Vasa församling 
och bokförlaget  
VERBUM
 

 
Vill du beställa boken, 
gör du det på  
www.verbum.se.

Program boksamtal 

Gustaf Vasa vokalensemble 
inleder.

Samtal med Stina Wollter

Johannes Svanerud ställer 
frågor till författaren 

Mingel och boksignering 

Olof Andersson i fri  
tolkning av Everybody 
loves somebody av Irving 
Taylor och Ken Lane 

fri entré 



Babykyrka
Fredagar har vi babykyrka i Gustaf Vasa kyrka för föräldrar med 
barn i åldrarna 0-18 månader.  
Vi håller till mitt på golvet framför altaret, där vi har vårt musik-
rytmikpass från babycaféet och en kort andakt. Efteråt fikar vi.

tid: Fredagar kl 10.00-11.30 (uppehåll under höstlovet)
plats: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1-5
kostnadsfritt

Barnkörer
Barnkörerna leds av musikpedagogen och pianisten Emanuel 
Olsson, som har rik erfarenhet av att leda körer i alla åldrar.  
Vi sjunger sånger i olika stilar, sjunger i kanon, leker roliga lekar 
och aktiverar hela kroppen. Vi har kul och lär oss sjunga samti-
digt. Emanuel arbetar med Solfégemetoden (”do-re-mi”), vilket 
är ett roligt sätt att både förbättra gehöret, lära sig lite musik- 
teori och som introduktion till att senare kunna sjunga i stämmor.

Körerna är öppna och utan antagning och nivån anpassas efter 
de barn som är med. De föräldrar som väljer att stanna kvar 
under repetitionen bjuds på kaffe och fika. 

juniorkören, årskurs 4-7: Tisdagar 15.00 - 15.45 
barnkören, årskurs 0-3: Tisdagar 16.00 - 16.45.
plats: Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsvägen 5

Gospel Voices
Gospelkör på dagtid, öppen för alla.  
Repeterar onsdageftermiddagar.

Gospel Voices är en öppen kör för alla som vill sjunga gospel. 
Vi ses onsdagar i Sabbatsbergs kyrka. Vi medverkar i försam-
lingens gospelmässor och har ibland egna små konserter. Vi 
sjunger en- två- eller trestämmigt och repertoaren är enkel.

tid: Onsdagar 13:30-15:30
plats: Sabbatsbergsvägen 5, mittemot Bonnierhuset, T-bana 
S:t Eriksplan.
kostnadsfritt

Sång, musik och rytmik Sång, musik och rytmik 
för små och storaför små och stora

Allt från babyrytmik till svängig 
gospel! Våra kyrkor fylls av sång 
och musik. Kom och var med när 
vi sjunger, klappar händer och 
fikar tillsammans!

kontakt
emanuel olsson, körledare och musikpedagog
emanuel.olsson@svenskakyrkan.se
08-508 88 640

Söndag 18 september kl 18.00
Andreas Hammerscmidt (1611 –1675)Musikalischer Andachten
Gustaf Vasa Vokalensemble under ledning av Lars Fredén. Björn Gäfvert, orgel. Sven Aarflot, fagott.Presentation av Elin Andersson. 
Biljetter (onumrerade platser) säljs i kyrkan en timme före konsertstart och via förköp:
vuxna 100 kr, barn upp till 18 år gratis.www.biljettmonster.se

Söndag 25 september kl 15.00
Wienklassiskt
Verk av Haydn, Mozart och Beethoven.Ann Wallström, konsertmästare. Stråkensemble.Olof Andersson, orgel. Fri entré.

Fredag 30 september kl. 19.30
Gospelmässa i Sabbatsbergs kyrkaEn härlig mässa med körsång i gospeltoner under  ledning av Emanuel Olsson.

Söndag 9 oktober kl 15.00
Orgel och Kunstharmonium
Bengt Tribukait spelar verk av Franck, Bizet,  Saint-Saëns och Karg-Elert. Fri entré.Konserten spelas in av Sveriges Radio.

Fredag 28 oktober kl. 19.30
Gospelmässa i Sabbatsbergs kyrkaEn härlig mässa med körsång i gospeltoner under  ledning av Emanuel Olsson.

Lördag 29 oktober kl 16.00
Kvinnliga tonsättare 
Seminarium och panelsamtal
Möt Cecilia McDowall och Jocelyn Hagenvars verk framförs på konserten den 30 oktoberHistorikern Wolfgang Undorf presenterar ett urvalverk av kvinnliga tonsättare genom tiderna.

Söndag 30 oktober kl 16.00 
Da Vinci
Jocelyn Hagen: The Notebooks of Leonardo da VinciKör, orkester och videoprojektion
Cecilia McDowall: Da Vinci Requiem
Kör, orkester, sopran och bas soli
Agnes Auer, sopran. Mattias Nilsson, bas.Gustaf Vasa Kammarkör. Orkester från Kungl.  Hovkapellet. Lars Fredén, dirigent.
Biljetter (onumrerade platser) säljs i kyrkan en timme före konsertstart och via förköp:
vuxna 100 kr, barn upp till 18 år gratis.www.biljettmonster.se

Söndag 13 november kl 11.00
Musikhögmässa 
Johannes Ockeghem: Missa Mi-Mi
Gustaf Vasa Vokalensemble under ledning av Lars Fredén.

Söndag 20 november kl 15.00
Tradition och förnyelse
Olof Andersson spelar egna verk och improviserar över av publiken givna temata.

Fredag 25 november kl. 19.30
Gospelmässa i Sabbatsbergs kyrka

Söndag 27 november kl 16.00 & 18.00 Adventskonserter
Gustaf Vasa Kammarkör 
Klass 5C & 5D, 7C & 7D och 9C & 9D  från Adolf Fredriks musikklasser.
Brassensemble. Olof Andersson, orgel. Karin  Bjurvald, Lars Fredén & Natalia Edvall, dirigenter.Biljetter (onumrerade platser) säljs i kyrkan en timme före konsertstart och via förköp: vuxna 150 kr, barn upp till 18 år 50 kr.

www.biljettmonster.se

Söndag 18 december kl 16.00 
Julkonsert
Gustaf Vasa Kammarkör under ledning av Lars Fredén.Biljetter (onumrerade platser) säljs i kyrkan en timme före konsertstart och via förköp: vuxna 150 kr, barn upp till 18 år 50kr. www.biljettmonster.se

Annandag jul 26 december kl 15.00Julmusik på orgel
Organist Olof Andersson bjuder på julstämning. Fri entré.

 Musikprogram  Musikprogram hösten 2022 i gustaf vasa kyrka
hösten 2022 i gustaf vasa kyrka

Orgelkonsert i Gustaf Vasa kyrkaVarje torsdag kl. 12.00. Fri entré.

10         11
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På gång i höst
Vi reserverar oss för 
ändringar i programmet.

söndag 11 sep

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Anna Zander Sand, 
solist.

måndag 12 sep

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

17.30  
filmklubben  
Västmannagatan 63
The lost daughter
Oförlikneliga Olivia 
Colman som bestämd
solbadare på en grekisk 
ö. Hennes ensamse-
mester kraschas av en 
stökig familj, och spän-
ningar ur hennes eget 
förflutna väcks till liv.  
Oscarnominerat manus 
efter en Elena Ferrante- 
berättelse.
Regi: Maggie Gyllenhaal, 
USA 2021.

tisdag  13 sep

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 14 sep

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund i kyrkan.

torsdag 15 sep

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka.

fredag 16 sep

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans.

söndag 18 sep

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Ensemble ur Gustaf 
Vasa kammarkör.

18.00 konsert  
Gustaf Vasa kyrka
Orpheus från Zittau
Gustaf Vasa vokal-
ensemble tillsammans 
med fantastiska  
musiker bjuder på  
musik av Andreas  
Hammerschmidt.  
Läs mer på sidan 11.

måndag 19 sep

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 20 sep

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

18.30  
en salig röra  
Gustaf Vasa kyrka
Tema: Sorg 
Bengt Kristensson Ugg-
la tar emot spännande 
gäster och samtalar 
om spännande ämnen i 
spåren av en pandemi. 
Maria Schottenius, 
journalist och skribent 
på Dagens Nyheter 
och Sandra Signarsdot-
ter, präst och författare 
Läs mer på sidan 18.

onsdag 21 sep

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund i kyrkan.

torsdag 22 sep

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 23 sep

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader.  
Emanuel Olsson leder 
oss i rytmik, rörelser, 
och sång. Kort andakt 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

söndag 25 sep

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Emelie Stolpe Marklund, 
solist.

15.00 konsert  
Gustaf Vasa kyrka
Wienklassiskt
Verk av Haydn, Mozart 
och Beethoven.
Ann Wallström,  
konsertmästare.  
Stråkensemble. 
Fri entré

måndag 26 sep

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 27 sep

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63 
Vi träffas i försam-
lingssalen. 12.45 är 
det konsert i kyrkan. 
Magiska Mozart 
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

17.30  
samtal med stina 
wollter om sorg  
Gustaf Vasa kyrka
Sandra Signarsdotter 
släpper boken »En del 
av livet« och samtalar 
med Stina Wollter om 
sorg.  
Läs mer på sidorna 6-9.

onsdag 28 sep

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka

torsdag 29 sep

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 30 sep

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans.

19.30  
gospelmässa  
Sabbatsbergs kyrka
Välkommen till en härlig 
gudstjänst där gospel-
musiken står i centrum. 
Sabbastbergs Gospel 
och Gospel Voices med 
flera. Sångövning för 
den som vill 19.15.

söndag 2 okt

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa kammarkör.

14.00-17.00  
en dag om våldet  
Gustaf Vasa kyrka
Våld i nära relationer 
med fokus på barn 
och unga.
I samarbete med flera 
organisationer samlar vi 
till samtal, föreläsning, 
workshops m.m.  
Kostnadsfritt, ingen 
anmälan. Håll dig upp-
daterad på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.
se/gustafvasa.

måndag 3 okt

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 4 okt  

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 5 okt

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund i kyrkan.

torsdag 6 okt

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 7 okt

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

17.30 retreat 
fredag-söndag  
Klarahuset,  
Sabbatsbergsvägen 6
Tema: Sorger och 
förluster
Läs hela programmet 
på sidan 19.

lördag 8 okt

10.00-18.15  
retreat forts.  
Klarahuset,  
Sabbatsbergsvägen 6
Tema: Sorger och 
förluster
Läs hela programmet 
på sidan 19.

söndag 9 okt

09.00-13.00  
retreat forts.  
Klarahuset,  
Sabbatsbergsvägen 6
Tema: Sorger och 
förluster
Dagen avslutas med 
Högmässa i Gustaf Vasa 
kyrka och eventuellt 
kyrkkaffe. Hela pro-
grammet på sidan 19. 

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Agnes Auer, solist.

15.00 konsert  
Gustaf Vasa kyrka
Orgel och  
Kunstharmonium
Bengt Tribukait spelar 
verk av Franck, Bizet,
Saint-Saëns och  
Karg-Elert. Fri entré.
Konserten spelas in av 
Sveriges Radio.

måndag 10 okt

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

17.30  
filmklubben  
Västmannagatan 63
Agora - Rachel Weisz 
som Hypatia, en kvinn-
lig filosof, matematiker 
och astronom verk-
sam i Alexandria. Där 
mördades hon och det 
berömda biblioteket 
förstördes år 415. 
Svärd- och sandalfilm 
där striderna framför 
allt är en kamp mellan 
idéer.
Regi: Alejandro Amená-
bar, Spanien 2009.

tisdag 11 okt   

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 12 okt

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka

torsdag 13 okt

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka

fredag 14 okt

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka

söndag 16 okt

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa kammarkör.

måndag 17 okt

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 18 okt

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!
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12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

18.00  
kyrkofullmäktige  
sammandräder  
Västmannagatan 63.

onsdag 9 nov

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka

torsdag 10 nov

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 11 nov

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

söndag 13 nov

11.00  
musikhögmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Johannes Ockeghem: 
Missa Mi-Mi. Gustaf 
Vasa Vokalensemble 
under ledning av Lars 
Fredén.

måndag 14 nov

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

17.30  
filmklubben  
Västmannagatan 63
Belfast
Slutet av 60-talet 
var en turbulent och 
farlig tid i Nordirland, 
men huvudstaden var 
samtidigt en spännande 
lekplats.
Kenneth Branagh vet, 
för han var barn där 
och då. Sina minnen ser 
han i sobert svart-vitt 
även om det finns 
plats för spektakulära 
utbrott i färg.
Regi: Kenneth Branagh, 
Storbritannien 2021.

tisdag 15 nov  

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

18.30  
en salig röra  
Gustaf Vasa kyrka
Tema: Föräldrar 
Bengt Kristensson 
Uggla och Sandra 
Signarsdotter tar emot 
spännande gäster och 
samtalar om spännande 
ämnen i spår av en 
pandemi.  
Läs mer på sidan 18.

onsdag 16 nov

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund i kyrkan.

torsdag 17 nov

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka

fredag 18 nov

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

söndag 20 nov

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Jessica Bäcklund, solist.

15.00 konsert  
Gustaf Vasa kyrka
Tradition och  
förnyelse
Olof Andersson spelar 
egna verk och improvi-
serar över av publiken 
givna temata. Fri entré.

måndag 21 nov

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka

tisdag 22 nov  

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 23 nov

08.30 mässa  
Gustaf Vasa kyrka

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka

torsdag 24 nov

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson,orgel. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka 

fredag 25 nov

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

19.30  
gospelmässa  
Sabbatsbergs kyrka
Välkommen till en härlig 
gudstjänst där gospel-
musiken står i centrum. 
Sabbastbergs Gospel 
och Gospel Voices med 
flera. Sångövning för 
den som vill 19.15.

söndag 27 nov

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa Kammar-
kör. Brassensemble.

16.00 & 18.00 
advendskonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa Kammar-
kör. Klass 5C & 5D, 7C 
& 7D och 9C & 9D
från Adolf Fredriks 
musikklasser.
Brassensemble.  
Olof Andersson, orgel. 
Karin Bjurvald, Lars 
Fredén & Natalia Edvall, 
dirigenter.
Biljetter (onumrerade 
platser) säljs i kyrkan 
en timme före konsert-
start och via förköp: 
vuxna 150 kr, barn
upp till 18 år 50 kr.
www.biljettmonster.se

tisdag 18 okt forts.

18.30  
en salig röra  
Gustaf Vasa kyrka
Tema: Sanning 
Bengt Kristensson 
Uggla och Sandra 
Signarsdotter tar emot 
spännande gäster och 
samtalar om spännande 
ämnen i spår av en 
pandemi.  
Läs mer på sidan 18.

onsdag 19 okt

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka

torsdag 20 okt

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 21 okt

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

lördag 22 okt

17.00 konsert 
för barndiabetes  
Gustaf Vasa kyrka
Amanda Ginsburg, två-
faldig Grammisvinnare 
och gitarrsolisten Mats 
Bergström. Gustaf 
Sjökvists Kammarkör, 
under ledning av diri-
genten Florian Benfer, 
samt Adolf Fredriks 
musikklasser, ledda av 
Marcus Josephson.  
Till förmån för  
Barndiabetesfonden. 
Läs mer på sidan 5.

söndag 23 okt

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Helena Moore, solist.

måndag 24 okt

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Fira mässa i lunchtid.

tisdag 25 okt  

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 26 okt

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka 

torsdag 27 okt

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 28 okt

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka.

19.30  
gospelmässa  
Sabbatsbergs kyrka
Välkommen till en härlig 
gudstjänst där gospel-
musiken står i centrum. 
Sabbastbergs Gospel 
och Gospel Voices med 
flera. Sångövning för 
den som vill 19.15.

lördag 29 okt

16.00  
seminarium och 
panelsamtal  
Gustaf Vasa kyrka
Kvinnliga tonsättare
Möt Cecilia McDowall 
och Jocelyn Hagen
vars verk framförs 
på konserten den 30 
oktober. Historikern 
Wolfgang Undorf pre-
senterar ett urval verk 
av kvinnliga tonsättare 
genom tiderna.  
Fri entré.

söndag 30 okt

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa  
vokalensemble.

16.00 konsert  
Gustaf Vasa kyrka
Da Vinci 
Storslagen konsert med 
solister, kör, orkester 
och videoprojektion. 
Vuxen 100 kr, barn 0 kr. 
www.biljettmonster.se. 
Läs mer på sidan 11.

måndag 31 okt

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 1 nov  

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 2 nov

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund i kyrkan.

torsdag 3 nov

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Veckomässa.

fredag 4 nov

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

lördag 5 nov

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Rebecca Fjällsby, solist.

18.00  
minnesgudstjänst  
Gustaf Vasa kyrka
Under Allhelgonahelgen 
minns vi de nära och 
kära som vi förlorat.
Rebecca Fjällsby, solist.

söndag 6 nov

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Rebecca Fjällsby, solist.

måndag 7 nov

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 8 nov

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.
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Kalender

måndag 28 nov

12.00 mässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

tisdag 29 nov  

12.00 konstpaus  
Gustaf Vasa kyrka
Ett kort andrum i var-
dagen med Lars Fredén 
och Maria Hjortstorp.

12.00-14.00  
tisdagsträffen  
Västmannagatan 63
Efter programmets slut 
serveras en enkel
smörgås med kaffe  
eller te. Höstens 
programblad finns att 
hämta i Gustaf Vasa 
kyrka. Välkommen!

onsdag 30 nov

08.30  
morgonmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen att börja 
dagen tillsammans med 
oss i vår vackra kyrka.

12.00 andakt  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund i kyrkan.

torsdag 1 dec

12.00  
lunchkonsert  
Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson bjuder 
på tidlösa orgelstycken. 
Fri entré.

18.00  
vardagsmässa  
Gustaf Vasa kyrka

 fredag 2 dec

10.00-11.30  
babykyrka  
Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar och barn 
0-18 månader. Rytmik, 
andakt, rörelser, sång 
och fika.

12.00  
lunchmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Välkommen till en fin 
stund tillsammans med 
oss i Gustaf Vasa kyrka.

söndag 4 dec

11.00 högmässa  
Gustaf Vasa kyrka
Ensemble ur Gustaf 
Vasa Kammarkör.
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Jag heter Thyra Söderdahl och jag är 19 år gammal och kommer 
från Stockholm. Jag konfirmerades år 2018 och valde därefter 
att gå ledarutbildningen i Gustaf Vasa församling. Att gå ledar-
utbildningen för mig var en självklarhet eftersom jag alltid har 
varit väldigt ambitiös och jag såg den som en bra utbildning inför 
framtiden. 

Under och efter ledarutbildningen fortsatte jag att vara aktiv som 
ungdomsledare och fick möjligheten att vara ledare i konfirma-
tionsgrupper, vara med under internationella ickevålds-dagen, 
samtala med biskopen, hjälpa till under gudstjänster och jobba i 
sommarcaféet med mera. 

Anledningen till att jag fortsatte vara aktiv i kyrkan var att jag 
tyckte om gemenskapen, kyrkan kändes för mig som en öppen 
plats dit jag kunde komma och bara vara. Träffarna under ledar-
utbildningen blev som en andningspaus i vardagsstressen med 
skola, träningar och extrajobb. Framför allt tyckte jag att det var 
väldigt roligt!

Jag tog studenten i juni och nu i augusti började jag en ny typ 
av ungdomsanställning i Gustaf Vasa församling som är på heltid 
under ett år. I min roll kommer jag jobba med olika barn- och 
ungdomsverksamheter som konfirmander och unga ledare, men 
jag kommer också vara delaktig i utvecklingen och skapandet av 
nya verksamheter för barn och unga i församlingen. 

Förutom att jobba i Gustaf Vasa så är jag ideell ledare i en organi-
sation där jag jobbar med feminism, normer och jämställdhets-
frågor. På fritiden tränar jag karate och jag är intresserad av att 
baka. I framtiden vill jag jobba med någon form av socialt arbete 
där jag får hjälpa människor och gärna med barn, ungdomar och 
jämställdhet. 

Jag tror att det här året kommer bli superroligt och väldigt lärorikt 
för mig. Jag ser fram emot att se mer av församlingens arbete och 
jobba för att fler ungdomar ska vilja gå ledarutbildningen och 
fortsätta vara aktiva i kyrkan!

/Thyra Söderdahl

Välkommen till Gustaf Vasa församling Thyra!

Träffa diakon eller präst i Gustaf Vasa kyrka 
vardagar kl. 11-12 från 19 september.
Samtal och kaffe runt ett bord.
Inga ekonomiska ärenden.
Välkommen!

Tisdagsträffar hösten 2022 
församlingsvåningen, västmannagatan 63 kl 12-14

13/9  Michael Persson, präst i Gustaf Vasa 
församling, tidigare kyrkoherde i bl.a. London, 
Frankfurt och Västermalm berättar ut sitt prästliv.

20/9  Elin Therese Birkeland och Filip 
Ekestubbe spelar och sjunger – Visor i jazzton

27/9  Angela Wannbäck sjunger och Jan-Erik 
Sandvik spelar »Magiska Mozart«. 

4/10  Niclas Steeve och Ulrika Zettersten  
»Visor och sånger på vårt vis«.

11/10  Därför behövs monarki i dagens Sverige  
Folke Höjmar ordf. i Rojalistiska föreningen.

18/10  Prästen och Kyrkoherden Åke Nordström 
talar om Gustaf Vasa församling då, nu och i 
framtiden.

25/10  Eva Kjellberg och Karin Svedberg spelar 
och sjunger »God morgon höst«.

1/11  Pianolyrik med Peter Henning

8/11  Diakon Sven Johannesson Högläsning 
Göran Thunströms Liten salongsmusik, 1943.

15/11  Sofia Ullman spelar och sjunger
»Okända land«

22/11  Mats Lindström och Tomas Ottosson 
sjunger och kåserar kring Vasaloppet 100 år.

29/11  Arior och romanser med Lars Fredén 
och Agnes Auer.

6/12  Ulrika Zettersten och Anna Landström 
»I sångens och musikens tid«.

13/12  Lucia - Helgon, Legend, Myt eller  
Martyr? Dan Bekking och Sven Johannesson.

Enkel måltid samt kaffe/te och kaka 40 kr

Välkommen önskar Sven, Lotta och Dan!
Gustaf Vasa församling



HÖSTEN 2022
20 SEPTEMBER - TEMA SORG
Gäster: Maria Schottenius, journalist och skribent på Dagens 
Nyheter och Sandra Signarsdotter, präst och författare till  
boken »En del av livet – berättelser om förlust av närstående«.

18 OKTOBER - TEMA SANNING

15 NOVEMBER – TEMA FÖRÄLDRAR

NU FORTSÄTTER VI leta intressanta gäster till Salig Röra och 
vill samtidigt passa på att bjuda in dig att komma och lyssna 
på samtalet live i Gustaf Vasa kyrka. Vi vill att detta ska vara en 
kväll att längta till och ett samtal som både breddar och fördju-
par. Och självklart ska vi ha roligt!

TIDIGARE GÄSTER I EN SALIG RÖRA:
Lisa Lindström och Claes Hemberg – tema ekonomi
Sara Jangfeldt och Björn Wiman – tema kultur
Agnes Auer och Stefan Forsberg – tema musik
Ola Sigurdsson och Emma Molin – tema humor
Marika Lagercrantz och Sverker Wadstein – tema lust
Kajsa Asplund och Georg Engel – tema hälsa
Anna Sundström och Niklas Ekdal – tema lidande
Étienne Glaser och Jenny Selander – tema tystnad
Karin Lexén och Maria Ros Hjelm  – tema natur
Richard Tellström och Lennart Wallander – tema mat
Jonas Erkenborn och Elna Nilsson – tema bostad

TIDIGARE MUSIKER OCH SÅNGARE:
Kristin Amparo 
Nils Kakoseus
Åberg Trio
Maria Rostotsky
Martin Östergren
Lisa Ho
Villa Rivercat
Sara Jangfeldt

En Salig Röra – existentiella samtal i pandemin, startades hösten 2020 av 
Sandra Signarsdotter och Bengt Kristensson Uggla. Syftet med kvällen är att 
djupdyka i ett förbestämt tema där vi tillsammans med de inbjudna gästerna 
får ta del av olika perspektiv. Under de två år som En Salig Röra varit i gång 
har kyrkan gästats av en mängd spännande människor. 
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Aktuellt: Intressanta gäster och teman.

En salig röraEn salig röra
  Ett möte med samtidenEtt möte med samtiden
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Denna retreat vänder sig till dig som vill ge rum och tid för 
din sorg och dina förluster. Du deltar hela tiden men kan 
välja i vilken grupp (högerspalt). Deltagarna bor hemma. 

7 – 9 oktober 2022 i Sabbatsbergs 
kyrka och Klarahuset 
 
Fredag kväll 7 oktober 
17.30 Soppa och introduktion till retreaten för alla.  
Samling på bottenvåningen i Klarahuset. Sabbatsbergsvägen 6 
BÖNEVANDRING tillsammans i närheten av Sabbatsberg (Sven 
Johannesson) 
 
Lördag 8 oktober  
Kl 10 –18.15 
Grupper fm och em inkl lunch och eftermiddagsfika 
Kl. 18 avslutar vi med Helgmålsbön  
(kvällsmat ordnar deltagarna själva, ex hemmavid) 

Söndag 9 oktober  
Morgonbön kl 9 i Sabbatsbergs kyrka, sedan samling i grupperna 
och retreaten avslutas kl 11 med Högmässa och kyrkkaffe i  
Gustaf Vasa kyrka. 

 GRUPPER  (Väljs i förväg, begränsat antal platser) 

Skriva (med Monika Trozell & Maria Hjortstorp) 
Förlös sorgen med dina egna ord. Skrivövningar som passar 
både ovana och vana pennor. 

Måla (med Lotta Geisler & Souad Waldvogel-Azar) 
Låt din sorg få ta form och söka färg, på ett prestationslöst och 
lekfullt sätt. 

Vandra (med Dan Bekking & Sandra Signarsdotter) 
”Walk & Talk” – tala med varandra på vägen .

Vara i tystnad (med Åke Nordström) 
Meditativ egen tid, inomhus (Sabbatsbergs kyrka) och utomhus. 
 
Kostnad: 350 kr (Betalas i samband med anmälan via swish 
(skriv RETREAT i meddelandet) alt. Kontant betalning på plats) 
Anmälan  senast 30 september 2022 till Magnus Åkerberg  
Mail till: magnus.akerberg@svenskakyrkan.se  
alternativt ring 08-508 88 621 

Arrangör: Gustaf Vasa församlings  
Själavårds- och Samtalsmottagning 

Livet: Hantera din sorg

RetreatRetreat
  med tema sorg och med tema sorg och 
förlusterförluster
En Livet kantas av förluster t ex av nära och 
kära, av kroppsliga funktioner, av förmågor, 
av platser och tider osv. Sorgen har många 
brunnar och olika djup. Varje sorg är personlig 
och behöver tas om hand på sitt eget vis. 
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Dopet är en fest i Guds familj
Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig hand-
ling instiftad av Jesus själv. Ett dop sker alltid med vatten och i 
Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Svenska kyrkan 
erkänner varje dop som har skett i denna ordning. Den som är 
döpt får inte döpas igen. Kyrkans uppdrag är att alla människor 
skall nås av erbjudande om dop. Både barn och ungdomar/
vuxna kan ta emot dopet; ett barn får döpas när dess vårdnads-
havare begär att barnet skall döpas till kyrkans tro, en vuxen 
när han eller hon själv begär det.

Det är församlingens uppgift att erbjuda dopundervisning. 
Som fadder kan någon antecknas som är döpt och är villig att 
dela ansvaret för den döpta personens kristna fostran. Dopet 
kan senare bekräftas i församlingens gemenskap, vid konfirma-
tion och annan gudstjänst där dopet aktualiseras.

Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir upptagen i 
Svenska kyrkan. Någon avgift för dop får inte tas ut.

Ett välsignat bröllop
När kärleken för två människor samman och de vill ge sin re-
lation stadga och skydd är vigsel och äktenskap det yttersta 
steget. I vigseln lovar man varandra att dela livets glädje och 
sorg i livslång trohet. Att giftas är att ge upp ett stort mått av 
sin personliga frihet för att vinna något som är ännu större. När 
människor låter sig ges som gåva åt varandra i ett äktenskap in-
leds en process som förväntas vara livet ut och präglas av öm-
sesidighet och ansvarstagande. Man väljer att avstå en mängd 
möjligheter för att satsa på det närvarande. I Gustaf Vasa viger 
samtliga präster med glädje helt i enlighet med Svenska kyr-
kans vigselordning.

Begravning
I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande 
avsked och överlämnar den som har avlidit åt Guds barmhär-
tighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin 
död har burit människans död och genom sin uppståndelse 
segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid 
begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som 
hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt 
en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför 
livets frågor och dödens allvar.

När någon har dött bör man så långt det är möjligt följa hans 
eller hennes önskan om begravningens utformning. De anhö-
riga har också vissa möjligheter att påverka begravningsguds-
tjänsten inom ramarna för vad kyrkohandboken tillåter. När 
någon som tillhörde Svenska kyrkan har avlidit och inte har en 
anhörig som ordnar med begravningen bör om möjligt för-
samlingens kyrkoherde verka för att begravningen sker enligt 
Svenska kyrkans ordning, om inte särskilda skäl talar mot detta.

Bra att veta
I Gustaf Vasa församling har vi fina lokaler som passar för såväl 
dop- eller begravningskaffe som för bröllopsfesten. Ni kan låna 
dopklänning, brudkrona eller bårtäcke. På nästa uppslag hittar 
du foton och kortare beskrivningar.

I glädje I glädje och i sorg och i sorg 
finns vi finns vi för digför dig

I Gustaf Vasa församling finns vi för dig och dina nära.  
Välkommen att kontakta oss när livet händer. 

boka förrättning
gustaf vasa församlingsexpedition
gustafvasa.bokning@svenskakyrkan.se
08-508 88 600
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Boka dop Boka dop 
direkt på hemsidandirekt på hemsidan

www.svenskakyrkan.se/gustafvasa



Vi har mycket av det du behöver

22         23

Församlingen har fyra dopklänningar
En fin tradition är att låta det lilla barnet döpas iförd dopklän-
ning. Önskar ni att ert barn döps iklädd en traditionell dop-
klänning, så har vi tre stycken för utlåning både till pojkar och 
flickor. Det kostar ingenting och det enda vi kräver är de kem-
tvättas innan återlämning.

Brudkrona till bröllopet
Nog var det vanligare förr, men fortfarande vill många låna vår 
vackra brudkrona. Den är i förgyllt silver med färgade stenar 
och skänktes till församlingen av församlingens förste kyrko-
herde Hans Emil Hallberg och hans hustru.

boka förrättning och lokaler
gustaf vasa församlingsexpedition
gustafvasa.bokning@svenskakyrkan.se
08-508 88 600

Brudkrona, dopklänning, Brudkrona, dopklänning, 
bårtäcke och lokalerbårtäcke och lokaler

Bårtäcke att lägga över kistan
Ett bårtäcke är en vacker textil som ligger på kistan under 
begravningsakten. Man väljer då oftast en enklare kista och 
mindre blommor. 

I Gustaf Vasa kyrka finns ett bårtäcke som tillverkades och 
skänktes av kyrkvärden Marianne Irving 2010. 

Det kostar ingenting att låna bårtäcket när begravningen 
sker i församlingen.

Lokaler för alla tillfällen
I Gustaf Vasa församling har vi fina lokaler som passar för såväl 
dop- eller begravningskaffe som för bröllopsfesten. Kontakta 
församlingsexpeditionen om du vill se lokalerna eller boka. 

Församlingsvåningen på Västmannagatan 63. Foto: Johannes Colding

när du vill veta mer om våra 
lokaler och vad vi kan erbjuda
gustaf vasa församlingsexpedition
gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
08-508 88 600

för bokning av och frågor om  
församlingsvåningen
lotta karlsson husmor
lotta.karlsson2@svenskakyrkan.se
08-508 88 616



Så når du oss i Gustaf Vasa församling

gustaf vasa kyrka
tjänstgörande kyrkvaktmästare 08-508 88 632

När du vill veta mer: www.svenskakyrkan.se/gustafvasa

kansli 
växel 
gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
08-508 88 600
magnus åkerberg kyrkoskrivare och bokningsansvarig 
magnus.akerberg@svenskakyrkan.se
08-508 88 621
ann-louise teurnberg kanslichef  
ann-louise.teurnberg@svenskakyrkan.se
072-238 78 13  
magnus bjurberg kommunikatör  
magnus.bjurberg@svenskakyrkan.se 
08-508 88 645
hanna granberg columbarieföreståndare  
hanna.granberg@svenskakyrkan.se
08-508 88 641

präster
åke nordström kyrkoherde  
ake.nordstrom@svenskakyrkan.se
08-508 88 601
dan bekking präst
dan.bekking@svenskakyrkan.se
08-508 88 622
sandra signarsdotter kaplan 
sandra.signarsdotter@svenskakyrkan.se
08-508 88 623
michael persson präst
michael.persson@svenskakyrkan.se
076-858 55 08

diakoni, stöd och samtal
maria hjortstorp diakon, terapeut och  
verksamhetsledare för samtalsmottagningen 
maria.hjortstorp@svenskakyrkan.se
08-508 88 605
sven johannesson diakon  
sven.johannesson@svenskakyrkan.se
08-508 88 602
lotta geisler terapeut 
lotta.geisler@svenskakyrkan.se 
08-508 88 617

kyrkomusiker 
olof andersson organist 
olof.andersson@svenskakyrkan.se
08-508 88 609
lars fredén organist  
lars.freden@svenskakyrkan.se
08-508 88 613

övriga
emanuel olsson musikpedagog  
emanuel.olsson@svenskakyrkan.se 
08-508 88 640
thyra söderdahl fritidsledare  
thyra.soderdahl@svenskakyrkan.se  
076-129 78 22
lotta karlsson husmor  
lotta.karlsson2@svenskakyrkan.se  
08-508 88 616
urban ekman förste vaktmästare  
urban.ekman@svenskakyrkan.se  
08-508 88 644 
urban paulander klockare  
urban.paulander@svenskakyrkan.se  
08-508 88 611
andreas öberg bitr. klockare  
andreas.oeberg@svenskakyrkan.se 
08-508 88 610
johannes colding vaktmästare i columbariet 
johannes.colding@svenskakyrkan.se  
08-508 88 612
urban rystedt kyrkvaktmästare  
urban.rystedt@svenskakyrkan.se  
08-508 88 629

columbariet
tjänstgörande kyrkvaktmästare 08-508 88 630

bokning av lokaler
gustafvasa.bokning@svenskakyrkan.se   


