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SANDRA SIGNARSDOTTER,
PRÄST I GUSTAF VASA
FÖRSAMLING

Den 24 maj sprang sju starka mammor och prästen Sandra Signarsdotter VårRuset
2018 tillsammans. Träningsgruppen, som har bestått av 11 mammor som mest, har
träffats varje onsdag lunch i Vasaparken från mars och framåt där fokus varit träningsglädje och fina samtal. Sandra har många års erfarenhet av träning och har jobbat
som personlig tränare. Idén om att starta en träningsgrupp fick hon genom arbetet i
babycafét där Sandra funderade på vad hon skulle kunna göra för att erbjuda Vasastans
unga vuxna en verksamhet som kändes attraktiv och rolig.

Gilla oss på Facebook

www.facebook.com/gustafvasaforsamling
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»Mycket möjligt att jag gör om
samma sak igen nästa vår för det
här var så roligt«

Fler sidor

Inledare

Vi tar ansvar!
Så har årets stora nyhetshändelse ägt rum.
Vi har ett valutslag!

När detta skrivs råder fortfarande den stora
ovissheten om hur landet (för övrigt även
länet och kommunen) ska regeras. När du
läser det har vi kanske fått besked, men det
finns några saker jag ändå funderar över.
Det första handlar om svek. Det är ett ord
som används ofta och gärna, reportrar talar
om svikna löften och politikerna antas vilja
”… undvika en svekdebatt…”. Jag tycker att
det är konstigt. Hur kan man svika löften
som man inte får makten att infria?
Ofta infinner sig en obehaglig känsla att jag
blir betraktad som en kund; en som har att
välja mellan ett antal erbjudanden och sedan
förvänta mig leverans av det jag önskar.
Annars har den som fick min röst svikit och
jag har rätt att vara missnöjd och ”straffa”
genom att rösta på någon annan nästa gång.
Det andra handlar om ansvar Våra förtroende-

valda förväntas ta ansvar. Denna gång
kommer ansvarstagandet oundvikligen att
innebära ”svikna löften”. Det blir nästan lite
komiskt när alla utropar sig till vinnare trots

»Vad kan jag
vara tillfreds
med och vad
behöver jag
förändra?

«

att ingen kommer att kunna leverera det de
utlovat. Till slut landar frågan om ansvar
och svek hos mig själv. I vår demokrati sker
röstandet anonymt; jag behöver inte stå för
mitt val. Tillsammans med inbjudan att gå
in i rollen som missnöjd konsument bildar
anonymiteten en farlig frestelse. Det verkar
faktiskt fullt möjligt att smita ifrån ansvaret
för vart vårt samhälle tar vägen, till exempel
genom att missnöjesrösta på partier som
skyller alla problem på någon annan.
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Kontakt

Men valdagen infaller bara en gång vart fjärde år

De övriga 1460 dagarna kan jag inte smita
undan. Man får anta att de förtroendevalda
kommer att göra sitt bästa för att ta sitt
ansvar, kvar står frågan hur jag tar mitt. Då
får jag börja med att fundera över vad det
är möjligt att ta ansvar för och hur jag vill
att det ska vara. Vilken sorts människa vill
jag vara? Vilka val har jag, och stämmer min
livsstil och de val jag gör överens med de
ideal jag har? Vad kan jag vara tillfreds med
och vad behöver jag förändra?
Vill jag vara en medborgare som tillsammans
med de förtroendevalda säger ”Vi tar ansvar!”, en som vägrar att vara en passiv och
missnöjd konsument utan i stället gör vad
jag kan för att den värld jag rör mig i ska bli
så bra som möjligt, både för mig och de runt
omkring (till och med de jag inte känner),
och förväntar mig att andra gör detsamma?
Jo, det vill jag nog. Jag får konstatera att det
inte alltid lyckas. Då vill jag försöka igen.

Åke Nordström, kyrkoherde

24

Stilla timmar
& meditation
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Aktuellt: Vi tar en kaffe med församlingspedagog Simon Liljecrantz

Med unga i fokus
Församlingspedagogen med 48 konfirmandläger
i bagaget börjar i Gustaf Vasa församling
Vi har bestämt träff utanför Gustaf
Vasa columbarium, Nordens största
gravkammare. Den valda platsen är en
kontrast till Simons vanliga miljö, då han
främst arbetar med barn och unga.
Det är första gången han besöker
columbariet på sin nya arbetsplats.
Redan när vi går trappan ner under
kyrkan, får inspirationen utlopp. Simon
pratar engagerat om de fantastiska
möjligheter han ser med gravkammaren.
Han berättar om skolbarn som skulle
kunna gå på upptäcktsfärd här tillsammans med kyrkråttan, en fiktiv karaktär
som Simon använder sig av ibland.
Kyrkråttan har bott i kyrkan sedan
många generationer och kan berätta
många spännande saker för barnen.
Idéerna att utforska kyrkan och inte
minst den historiska miljö vi just befinner oss i sprudlar; vi kan börja uppe på
orgelläktaren, gå upptäcktsfärd en våning
i taget, lära oss massor på vägen och till
slut får barnen hjälpa kyrkråttan att hitta
den borttappade skattkistan med
ostbågar här nere!
Simon har en lång bakgrund inom yrket
som församlingspedagog, närmare
bestämt 15 år.
Hur kommer det sig att du valde
en innerstadsförsamling?
- Jag har haft ögonen på den här församlingen i flera år faktiskt. Odenplan
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närmar sig att bli nya T-centralen.
Det är en av Stockholms mest centrala
platser och det är häftigt att få vara
kyrka här!
Dels har du den församling som geografiskt bor här men även den del som
innefattas av vistelsebegreppet, vilket är
oändligt många.

Det är verkligen kyrkan mitt i byn.
I och med kyrkans unika läge finns
det många fina möjligheter vilket gör
att Gustaf Vasa sticker ut bland andra
innerstadsförsamlingar. Nu, efter 15 år i
Svenska kyrkan, kändes det roligt med en
spännande innerstadsutmaning!

Vistelsebegrepp?
Ja, Gustaf Vasa har massor av församlingsbor och medlemmar från andra
församlingar som vistas här. De är i stan,
shoppar, går i någon av skolorna, är på
väg till eller från jobbet. Gustaf Vasa är
en kyrka för alla dem. Vi har en stor
andel människor som vi kan vara kyrka
för i vardagen.

Har du själv några ideer om vad du
skulle vilja göra ute på Odenplan?
Åh, ja, antagligen fler än vad som är
möjligt att genomföra. Med mitt fokus på
unga har jag en tanke att knyta an våra
barn- och ungdomsverksamheter
till Svenska kyrkans internationella
arbete. Jag tror att många unga skulle må
bra av att få göra skillnad i världen.

Jag tror till och med att de längtar efter
att få göra världen till en mer rättvis plats,
men de kan behöva hjälp att organisera sig. Tänk dig en grupp unga som
själva får komma idéer till insamlingar
av pengar, digitala som analoga. De får
pröva att genomföra dem och lära sig av
erfarenheten. Det leder till nya insamlingar där de sedan kan berätta för andra
vilken skillnad de gjort. Förhoppningsvis
får gruppen kunskap om internationellt arbete och kan föra det vidare till
konfirmandgrupper som, i sin tur, får upp
ögonen för insamling till hjälparbete.

letar inte just efter en specifik ledartyp.
Vi vill bygga ett ungt ledarteam för
bland annat konfirmandgrupper och då
behöver vi olika typer av personer; någon
som är lugn, någon som är framåt, någon
som gillar att leka, någonsom tar de små
samtalen och så vidare.

Vi stöttar dem sedan med personal,
inspiration, utbildning och andra resurser.
På så sätt kan gruppen och deras engagemang växa sig starkt och sprida sig
vidare. Vill de exempelvis anordna en
loppmarknad utanför kyrkan med några
bord så tror jag det skulle locka många
som vistas kring Odenplan.

På så sätt kan vi tillsammans möta
konfirmandernas olika behov. Vi vuxna
når fram på ett sätt, ungdomsledarna
når fram på ett annat sätt. De viktiga
ungdomsledarna lever i samma kultur som konfirmanderna och bygger
relationer på ett sätt som vi anställda
inte kan. Ledarna delar ofta samma
språkliga ordval, lyssnar på liknande
musik, delar erfarenheter från skolorna
konfirmanderna går i och så vidare. Det
är ovärderligt. Ungdomsledarna blir som
en brygga mellan oss vuxna och konfirmanderna.

Alla pengar går raka vägen till de som
behöver via Svenska kyrkans internationella arbete. Min förhoppning är att
Gustaf Vasas internationella ungdomsgrupp ska växa, utvecklas, samla in mer
pengar, våga mer och engagera fler unga.
En sådan grupp är ett sätt att skapa en
tydligt röd tråd av medmänsklighet i våra
verksamheter.
Ett ungdomsledarläger kommer att
äga rum nu i helgen. Hur många
kommer att delta och vad kommer
ungdomarna att ta med sig från
denna utbildning?
Från årets konfirmandgrupp är det 17
anmälda till ledarutbildningen, det är
första gången som församlingen har en
egen utbildning för unga ledare.
Den pågår under ett års tid då de
kommer att få öva, testa och växa i
sina ledaregenskaper. Vi söker av vilka
egenskaper som finns i gruppen, vad som
kan utvecklas och vilka egenskaper varje
ungdom har. Vi försöker inte forma eller

»Ungdomsledarna blir
som en brygga mellan
oss vuxna och konfirmanderna«

Hur ser konfirmandgrupperna ut
nu i höst?
Vi träffas en gång i månaden från
oktober till maj och avslutar med att
åka på läger till Farfa i Italien vid påsk
nästa år. Jag kan lova att gruppen
också kommer få utforska möjligheter
att göra skillnad i världen. Just denna
grupp är fullbokat men är man född
2004 och är intresserad av konfirmation så finns det flera läger och alternativ på www.konfanorrmalm.se som
länkar in till norrmalmsförsalingarnas
konfirmationsalternativ.

Hur ser ledarnas schema ut i helgen?
Vi kommer att jobba utifrån tre ben:
ledarskap, teologi och metod.
Det kyrkliga ledarskapet fokuserar på
”Den goda ledaren” – vad är ett gott
ledarskap? Vi vill lära ungdomarna att
leda på ett schysst sätt och med konfirmanden i fokus. Det är ett ledarskap
som inkluderar sig själv i gruppen och
inte ser att ”Ni där och jag som ledare
här”. Vi utgår från att vi lär, upptäcker
och gör saker tillsammans. Vi umgås
och funderar på frågor om tro och liv.
Det andra är teologin, lite slarvigt kan
man säga att det är det som är typiskt
kyrkligt. Det som är gudstjänst, bibel,
tro, andakter med mera. Det är områden där ledarna också ska få fortsätta
utvecklas sina tankar, sin kunskap och
förståelse. Vi vill ge dem möjlighet att
att fortsätta utveckla sitt tolkande av
bibeltexter, förståelse för alla kluriga
kyrkliga ord – det språk vi ibland kal�lar kyrkiska.
Och sen, det tredje benet handlar om metoder. Metod kan vara vägar till ett mål.
Om du har något att tanke så kan
du ju bara säga det rakt uppochner
och då blir tal din metod. Du kan också
välja att förmedla något via musik, sång,
målning, lek, skapande, fotografering eller
annan metod. Pedagogiken vill förmedla
olika kunskaper och metoderna är olika
vägar att gå för att nå målet.
För vissa passar det jättebra att upptäcka
och lära genom att läsa, för en annan
passar det ibland bättre att få måla eller
skapa. Allt detta är olika metoder som
vi vill att ledarna ska få lära sig mer om
och kunna använda som färdiga ledare i
församlingen.
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Barn & familj
små som stora
Innerstaden är full av familjer och små barn syns överallt. Vi vill vara en
naturlig och prestigelös mötesplats, där barnen står i fokus och föräldrar
ges möjlighet till socialt umgänge.
Babycafé

Barnkör 7-10 år

för föräldrar med barn i åldrarna 0-18 månader.
Här finns möjlighet att träffa andra nyblivna föräldrar,
få stöd i sitt föräldraskap, sjunga med sitt barn och fika.
Babyrytmikpasset startar 10.15 och pågår ca 40 minuter.
Efter det kan man mata sitt barn och fika själv!

vill ditt barn vara med och sjunga på det årliga
julspelet i gustaf vasa kyrka på julafton?
välkommen till barnkören!
Barnkören 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 samtidigt. Emanuel arbetar med Solfégemetoden (”do-re-mi”), vilket
är ett roligt sätt att både förbättra gehöret, lära sig lite musikteori och som introduktion till att senare kunna sjunga i stämmor.

tid: Tisdagar 10.00-11.30
plats: Västmannagatan 63
information: Sandra Signarsdotter

Babykyrka
Från och med vecka 40 har vi babykyrka varje fredag 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 musikrytmikpass från babycaféet och en kort andakt. Efteråt fikar vi.
tid: Varje fredag kl 10.00-11.30
plats: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1-5
information: Sandra Signarsdotter

Detta är en öppen kör 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. Övningarna startar
tisdagen den 28e augusti och pågår till den 18e december.
Höstens stora projekt är Julspelet på Julafton kl 11.00 i Gustaf
Vasa kyrka, där barnkören medverkar som änglakör. Julspelet
drar alltid fullsatt kyrka. Vi sjunger även på familjemässan den
16 december kl 11.00 i Gustaf Vasa kyrka.
ålder: 7-10 år
reptid: Tisdagar 17:00-18:00
plats: Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsvägen 5

så når du oss
sandra signarsdotter, präst
sandra.signarsdotter@svenskakyrkan.se
08-508 88 623
emanuel olsson, körledare och musikpedagog
emanuel.olsson@svenskakyrkan.se
08-508 88 640
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Julspelet i Gustaf Vasa kyrka 2017

Själavårds- och
samtalsmottagning
Vi erbjuder enskilda samtal utifrån behov: Själavård, stöd-,
sorg– och krissamtal, psykoterapi, bildterapi och symboldrama.
Vi har självklart tystnadsplikt. Vi erbjuder också möjlighet till
samtal i grupp och handledning. Vi arbetar både utifrån psykoterapeutisk kunskap och ett själavårdande perspektiv.
Några av oss arbetar gärna med bildskapande metoder.
Vi vill värna människors existentiella och andliga behov utan
krav på religionstillhörighet eller trosuppfattning.
Välkommen att höra av dig!
Vår mottagning ligger i Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6.

Magnus Bornsjö
Präst
08-508 88 622
magnus.bornsjo@
svenskakyrkan.se

Karin Öhagen
Präst
08-508 88 626
karin.ohagen@
svenskakyrkan.se

Ingrid El Qortobi
Diakon, bildterapeut
08-508 88 607
ingrid.elqortobi@
svenskakyrkan.se

Sven Johannesson
Diakon
08-508 88 602
sven.johannesson@
svenskakyrkan.se

Lotta Geisler
Dipl. uttryckande konst& symboldramaterapeut
med inriktning mot unga
vuxna
08-508 88 617
lotta.geisler@
svenskakyrkan.se

Åke Nordström
Präst, leg psykoterapeut
08-508 88 601
ake.nordstrom@
svenskakyrkan.se

Maria Hjortstorp
Diakon, terapeut med psykodynamisk utb. steg 2
Maria är samordnare för själavårdsfrågor och psykoterapi.
Hör av dig om du vill ha stöd att välja lämplig samtalspartner.
070-722 11 60, maria.hjortstorp@svenskakyrkan.se
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Surströmming, studier och gemenskap med Lekmannakåren

Lekmannakåren
Lekmannakåren i Gustaf Vasa församling, en av sju aktiva i lekmannaförbundet,
Stockholms stift träffar vi idag vid den årliga surströmmingmiddagen som avslutar
sommaren. Ett återkommande evenemang som kunnat åtnjutas utanför kyrkan som
är belägen vid Odenplan utan odörprotester från förbipasserande.
Innan serveringen påbörjats träffar vi Gunvor Flodell, ordförande i församlingens
lekmannakår, som har fullt upp med potatiskokning inför dagens måltid. I kyrkans
nyrenoverade pentry finns det många moderniteter, men induktionshällen vill inte
samarbeta med flera kokande kastruller på högvarv. Trots det kan Gunvor och kyrkvärden Ylva Qvarforth med flera andra lekmän servera 25 medlemmar i kåren den
klassiska surströmmingsklämman.
Lekmannakårens höstprogram
Studiecirkel: Studieträffarna kommer att vara tematiskt urformade kring Estlands
historia, folk, språk och kultur dit oilka inbjudna föreläsare kommer att kallas. Till
dessa träffar kommer vi pålästa inom tidigare meddelat ämne. Vi träffas i Församlingsvåningen, Västmannagatan 63, 1 tr (hiss finns), tisdagarna: 18/9, 16/10 & 20/11
kl 15-17, efter Tisdagsträffen.
Bibelstudier: Äger rum varannan torsdag kl 14-15.30 27/9, 11/10, 25/10, 8/11,
22/11 och 7/12 i Trivselrådets lokal, Norrtullsgatan 12L. Ledare: Sven Arne Flodell.
Psalmsångsträff: Vi sjunger psalmer från orgelläktaren i Gustaf Vasa kyrka 17/10 kl 15.15.
Öppethuskaffe: Vi bjuder på Öppethuskaffe i Församlingsvåningen, Västmannagatan 63, 1 tr, på Alla helgons dag lördag 3 november kl 12-15.
Studiebesök: Stockholms Medeltidsmuseum. Strömparterren, Norrbro. 14/11 kl 13.
Sedan fikar vi tillsammans. Fri entré. Föranmälan till Gunvor Flodell senast 12/11.
Adventssamkväm i S:t Matteus: 7/12 kl 18. Vi inleder med mässa följt av föredrag
av komminister Magnus Magnusson om jultraditioner vid kaffebordet.

GUNVOR FLODELL, ORDFÖRANDE
I LEKMANNAKÅREN I GUSTAF VASA
FÖRSAMLING BERÄTTAR:

»Nathan Söderblom kan ses som
Lekmannakårens inofficiella grundare.
Han deltog 22 oktober 1918 i ett
möte i ärkebiskopsgården vars beslut
namngav kåren till ”Kyrkobröderna”
vilket blev starten för kyrkans frivilligorganisation. På 80-talet ändrades
namnet då allt fler kvinnor blev
engagerade i förbundet och alla är
välkomna i gemenskapen.
Vi vill vara ett forum för samtal om
livet, kyrkan, tron och samhället och
utmana oss att ta med kristen tro och
etik ut i vardagslivet.
Alla är välkomna att delta i Lekmannakårens träffar. Programmen kan bestå
av intressanta föredrag eller trevlig
underhållning och det är alltid gott
om tid att samtala med varandra och
främja gemenskapen. »

»Ung som gammal, här finns
gemenskap för oss som villl ses
och ha det trevligt och lära«
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Vill du veta mer om vår
verksamhet eller gå med oss i
Lekmannakåren, kontakta mig:
gunvorflodell@stosn.com

»Det är församlingens

En hyllning till »The Queen of soul« och Gospelmässa i november

En hyllning till Aretha
EN AV VÅR TIDS STÖRSTA SOUL- OCH R’N’BSÅNGERSKOR LÄMNADE VÅR VÄRLD MED STOR
SORG DEN 16 AUGUSTI 2018.

På 50- och 60talet slog stjärnan genom
med låtar som ”Respect”, ”Chain of
Fools”, ”Think” och ”(You Make Me
Feel Like) A Natural Woman”. Arethas
många framgångar gav hennes genre ett
namn, hon blev sedemera känd som
”The Queen of soul” med 18 grammyvinster (och 44 nomineringar).
Foto: Amun Re

Historiska utmärkelser:
1987: »The rock and roll hall of fame«
2005: »UK Music Hall of Fame«
2012: »Gospel Music Hall of Fame«

VI HEDRAR OCH MINNS ARETHA FRANKLIN

Amun Re, återkommande gäst i
Sabbatsbergs gospelmässor, skriver
följande hälsning:
»I will not pray or beg for you. I only
say this to you:
Go where you need to go. Today, life is
pain & suffering. Go where we must all
go. Your work is complete. Dare we ask
for more? Go, my darling. Your spirit
runs though my veins. I shall never forget it was you who put up the bail money for Angela Davis. Nor experiencing
your magic in the front-row seat at Carnegie Hall when I was 19. Neither I, nor
the world, will ever forget you. I sing to
you - sing for you. Shall I enumerate all
the value to Black Americana you have
given, embodying the very finest of our

unique language - our spirit our soul. Thank you, my darling.
Thank you. Thank you. Thank you.
Now go where you must of needs go.
Go with my blessing. Go with our
blessing. Now, in your final moments
is the time to say goodbye & farewell,
our Queen of Song, to whom I bow my
head«
I shot this picture above, backstage at
the Shrine Auditorium during a tribute
to Smokey Robinson in the early 80’s.«

Amun- Re

Sångerskan vigde sitt liv bland annat till att
kämpa för mänskliga rättigheter, speciellt
kvinnors rättigheter. Ett uppmärksammat
fall inom historien var när hon öppet stöttate aktivisten Angela Davis som fängslades
för att i bl a demonstrationer stå upp för
mänskliga rättigheter och käpa emot rasism
i USA.
EN HYLLNING TILL ARETHA FRANKLIN

Fredag 30 november kl 19.30 i Sabbatsbergs
kyrka hålls den månatliga gospelmässan rum.
I gospelmässan brukar vi ha en gästartist
eller följa ett visst tema. I november hyllar vi
Aretha Franklin med sånger från historien.
Kl 19 har vi en genomgång med utvalda
låtar vi sjunger i mässan
Medverkande: Sabbatsbergs Gospel och
Gospel Voices. Emanuel Olsson, piano.
Helene Du Rietz, körledare.
Karin, Öhagen, präst.
Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsv. 5.

»
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Öppettider

GUSTAF VASA KYRKA, Karlbergsvägen 1-5
TELEFON: 08-508 88 632
ÖPPETTIDER: Från och med oktober återgår

Gustaf Vasa kyrka till ordinarie öppettider:
mån-tor 11-18, fre-sön 11-15.
I GUSTAF VASA KYRKA:
MÅNDAGAR Mässa kl 12.00.
TISDAGAR Konstpaus kl 12.00.
ONSDAGAR Morgonmässa kl 08.30.

Kristen djupmeditation kl 12.00.
Introduktion för nybörjare kl 11.45
TORSDAGAR Lunchmusik på orgel kl 12.00
Mässa med Lectio Divina kl 18.00.
FREDAGAR Babykyrka kl 10.00
Lunchmässa kl 12.00.
SÖNDAGAR Högmässa kl 11.00.

GUSTAF VASA COLUMBARIUM,

Västmannagatan 58
TELEFON: 08-508 88 630
ÖPPETTIDER: mån stängt, tis, tors 11-18,
ons, fre, lör 11-15, sön 12-15.
GUSTAF VASA LILLKYRKA, Västmannagatan 58

Gustaf Vasa Lillkyrka i Columbariet är stängd
tills vidare.

onsdag 3 oktober

fredag 5 oktober

08.30
morgonmässa

10.00-11.30
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka
Sandra Signarsdotter,
präst.

12.00 kristen
djupmeditation
Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45.
Ingrid el Qortobi,
diakon.

torsdag 4 oktober
SABBATSBERGS KYRKA, Sabbatsbergsvägen 5

Sabbatsbergs kyrka är öppen i samband
med gudstjänster, konserter och andra
samlingar.
TISDAGAR: Gudstjänst kl 11.00. Sista tisdagen i

månaden är det konsert kl 11.00 med fri entré.
SISTA FREDAGEN I MÅNADEN: Gospelmässa
kl 19.30 med sångövning kl 19 under
gospelterminerna september – november
och januari – maj.
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12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

Gustaf Vasa kyrka
Varannan fredag (jämna
veckor) har vi Babykyrka för föräldrar med
barn i åldrarna 0-18
månader. Vi håller till
mitt på golvet framför
altaret, där vi har vårt
musikrytmikpass från
babycaféet och en kort
andakt. Efteråt fikar vi.
Fri entré.

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

15.00 rum för
reflektion

Sabbatsbergs kyrka,
Sabbatsbergsvägen 5.
Välkommen till en stunds
vila och eftertanke.

Du kan sitta och vila
eller ta med dig en bok
eller något att skriva
på. Vi stänger dörrarna
strax efter kl 15 för att
värna om lugnet.
program:
14.45–15.00 Drop-in.
15.00–15.15 Stilla
pianomusik.
15.15–15.45 Tystnad
– Möjlighet att läsa
skriva, eller sitta och vila.
15.45–15.55 Mantel
av lugn en avslappningsövning ledd av
Gudrun Khemiri.
15.55-16.00 Avslutning. Fri entré.
söndag 7 oktober

11.00 högmässa

Gustaf Vasa kyrka
Sandra Signarsdotter
och Magnus Bornsjö,
präster. Ensemble ur
Gustaf Vasa kammarkör.
måndag 8 oktober

11.30 samtal

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.
Välkommen att
spontant delta.

12.00 mässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

18.00 filmklubben
Församlingssalen
Månadens film:
»Saknaden« (Regi:
Andrej Zviagintsev,
Ryssland 2017).
Medlemsavgiften är
30 kronor per person
och år. Varje filmkväll
kostar 40 kr (inkl. fika
och diskussion).

tisdag 9 oktober

fredag 12 oktober

onsdag 1 7 oktober

10.00 babycafé

10.00-11.30
babykyrka

08.30
morgonmässa

Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

11.00 gudstjänst
Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus

Gustaf Vasa kyrka
Program: »Frida Kahlo
och jag och du«
Maria Hjortstorp, diakon.

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: Paradis för
bokälskare Biggles och
folkbildning på kyrkans
bibliotek i St Matteus
församling. Biblioteksföreståndare Vivianne
Hoogendoorn berättar.
onsdag 10 oktober

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
söndag 16 oktober

11.00 musikhögmässa

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen och
Camilla Ekeskär, präster.
Maria Hjortstorp,
diakon. Helena Lidén
Moore, sopran.
Olof Andersson, orgel.
J Langlais: Missa in
simplicitate.
måndag 15 oktober

11.30 samtal

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

12.00 mässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.
tisdag 16 oktober

10.00 babycafé

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.

Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

12.00 kristen
djupmeditation

11.00 gudstjänst

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.
torsdag 11 oktober

12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus

Gustaf Vasa kyrka
Program: »Intermezzo!«
Lars Fredén, piano.

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: Född 1939 i
Finland Lars-Erik Öller.

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.

15.15 psalmsångsträff

Gustaf Vasa kyrka
Lekmannakåren
sjunger önskepsalmer
från orgelläktaren i
Gustaf Vasa kyrka.
Olof Andersson, orgel.

Studenters Sangforening,
Tromsø Akademiske
Kvinnekor. Akademiska
Damkören Lyra. Pelle
Olofson, dirigent.
Entré: 120/150 kr.
Förköp: www.billetto.se
Allt överskott från konserten går till Föreningen
Storasysters arbete för
ett jämställt samhälle
fritt från sexuellt våld.

13.00-16.30
Befriade
områden

söndag 21 oktober

11.00 musikhögmässa

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström och
Magnus Bornsjö,
präster. Tomás Luis de
Victorias Missa Dum
complerentur framförs
under gudstjänsten av
Gustaf Vasa Vokalensemble under lednig av
Lars Fredén.

Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6.
Du får välja om du vill
arbeta med blommor,
utforska din röst eller
uttrycka dig med hjälp
av måleri m.m.

torsdag 18 oktober

12.00
lunchkonsert

no man is an island

Gustaf Vasa kyrka

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka

fredag 19 oktober

10.00-11.30
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka
Vi håller till mitt på
golvet framför altaret,
där vi har vårt musikrytmikpass från babycaféet och en kort
andakt. Efteråt fikar vi.

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.
lördag 20 oktober

16.00
konsert med akademiska damkören

Gustaf Vasa kyrka
Stockholms Akademiska
Damkör. Kvindelige

BEFRIADE OMRÅDEN LÖRDAG 20 OKTOBER

Välkommen till en lördagseftermiddag i Klarahuset
20 oktober. Vi arbetar utifrån dagens tema
”No man is an island” och utforskar del- och helhet
i det gemensamma. Vi skapar som vanligt tillsammans i grupp.
Välj mellan: • Skapa med blommor. Tillsammans
blomstersmyckar vi Sabbatsbergs kyrka.
Ledare: Sven Johannesson
• Måleri. Vi fogar samman vårt eget till ett gemensamt
konstverk. Ledare: Ingrid el Qortobi och Lotta Geisler.
•Rösten och kören. Vi leker och improviserar med
våra röster tillsammans med musikpedagogerna
Helené Du Rietz och Emanuel Olsson.
Avslutande musikmeditation i Sabbatsbergs kyrka
med visdiktaren Dag Palm.
när: Lördag 20 oktober kl 13-16.30.
var: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6.
kostnad: 50 kr, fika ingår.
anmälan till: Maria Hjortstorp 070-722 11 60
senast 14 oktober.
arr: Själavårdsteamet i Gustaf Vasa församling.
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söndag 21 oktober

15.00 konsert
för fagott och
kör Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa Vokalensemble under ledning
av Lars Fredén. Sven
Aarflot, fagott.
Egil Hovland: Agnus Dei
– Konsert för Fagott
och kör. Tomás Luis de
Victoria: ur Missa Dum
complerentur. Fri entré.

måndag 2 2 oktober

11.30 samtal

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

ser Norrmalm bjuder
in till höstkonsert med
blandad repertoar med
anknytning till FNdagen. Karin Bjurvald,
Cassandra Jenner och
Anna Sandström, dirigenter. Lotta Hasselquist Nilsson, pianist
Biljetter: 120 kr
vuxna/60 kr barn upp
till 18 år. Förköp:
kulturbiljetter.se
onsdag 2 4 oktober

fredag 26 oktober

lördag 27 oktober

10.00-11.30
babykyrka

16.00
välgörenhetskonsert

Gustaf Vasa kyrka

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

19.30 konsert
med thomas di leva
Gustaf Vasa kyrka
Entré: 350 kr. Förköp:
www.nortic.se

08.30 morgonmässa Gustaf Vasa k:a

Camilla Ekeskär, präst.

12.00 mässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

11.00 högmässa

10.00 babycafé
Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus

Gustaf Vasa kyrka
Program: »Tröst i höst –
Dan Andersson« Maria
Hjortstorp, diakon.

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: »Måla mig i
akvarell!« Sofia Ullman,
sång och piano.

19.00 körkonsert
Gustaf Vasa kyrka
Körklasserna 5CD, 6EF
och 8AB från Adolf
Fredriks Musikklas-
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Nicolai Kammarkör
under ledning av Maria
Starborg. Adolf Fredriks
Madrigalkör, körledare
Espen Myklebust Olsen.
Barn/ungdomskör från
Farsta musikklasser.
Musiklärare och körledare Anna Cederberg
Orreteg. Entré: 120 /
50 kr. Förköp: Swisha
belopp till 070-29 34
737 (Maria Tunblad),
ange »Konsert« i
meddelandefältet.
söndag 28 oktober

tisdag 23 oktober

11.00 gudstjänst

Gustaf Vasa kyrka

GOSPELMÄSSA MED KIRALINA SALANDY
FREDAG 26 OKTOBER I SABBATSBERGS KYRKA

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.
torsdag 25 oktober

12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

19.00 körkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Körklasserna 8CD och
8EF från Adolf Fredriks
Musikklasser.

19.00 sångutlärning inför
gospelmässan

Sabbatsbergs kyrka
Vi går igenom några av
Gospelmässans låtar.

19.30 gospelmässa
Sabbatsbergs kyrka
Sabbatsbergs Gospel.
Gospel Voices. Kiralina
Salandy, gästartist.
Helene Du Rietz, körledare. Emanuel Olsson,
piano. Camilla Ekeskär,
präst. Efter mässan
sjunger vi gospelkaraoke på kyrkkaffet med
Michael Le Duc.

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.
Ingrid El Qortobi, diakon. Ensemble ur Gustaf Vasa Kammarkör.

15.00 konsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, piano.
Stråkensemble.
Konsertmästare:
Ann Wallström. Verk
av Bach, Mozart och
Andersson. Fri entré.
måndag 29 oktober

11.30 samtal
sedan 12.00 mässa
Gustaf Vasa kyrka

tisdag 30 oktober

11.00 konsert

Sabbatsbergs kyrka
»På sångens vingar med
sopranerna Susanne
Engberg och Åsa Olsson«
Vid flygeln Christina
Öqvist Matton. Fri entré.

12.00 konstpaus
Gustaf Vasa kyrka
Program: »Månadens
film« Bernt Eklund.

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: »Pianolyrik«
Peter Henning spelar
piano och läser dikter.
onsdag 31 oktober

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.
torsdag 1 november

12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

Tre Stockholmskörer sjunger
för Barndiabetesfonden
den 27 oktober kl. 16.00 är det välgörenhetskonsert
i gustaf vasa kyrka vid odenplan i stockholm.
Gustaf Vasa församling och Barndiabetsfondens Lokalförening i Stockholm
arrangerar en körkonsert där alla intäkter går till Barndiabetesfonden.
Vid konserten kommer bla.”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson att
framföras i ett arrangemang av Christian Ljunggren.
medverkande: Nicolai Kammarkör under ledning av Maria Starborg.
Adolf Fredriks Madrigalkör. Körledare Espen Myklebust Olsen.
Barn/ungdomskör från Farsta musikklasser. Musiklärare och körledare
Anna Cederberg Orreteg.
program: Förklädd Gud i ett körarrangemang av Christian Ljunggren
samt musik av Mozart.
”Det skall bli spännande att med en konsert
sprida kunskap om typ 1 diabetes och samla
in pengar till Barndiabetesfonden. Jag ser
verkligen fram emot samarbetet med Gustaf
Vasa församling. Kanske kan det inspirera andra.
Sverige är ett körrikt land”
Kicki Kjaergaard, ordförande i
Stockholmsföreningen.
”Vi hälsar med stor glädje Barndiabetesfonden
Lokalförening i Stockholms initiativ till konsert
och insamling. Typ 1 diabetes är en sjukdom som
påverkar barn och familj för hela livet. Vi bidrar
gärna till att stärka resurserna för forskningen
om orsak och behandling”

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.
fredag 2 november

12.00 öppethuskaffe med
lekmannakåren
Församlingsvåningen,
Västmannagatan 63.

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

15.00 rum för
reflektion

Sabbatsbergs kyrka,
Sabbatsbergsv. 5.
program:
14.45–15.00 Drop-in.
15.00–15.15 Stilla
pianomusik.
15.15–15.45 Tystnad
– Möjlighet att läsa
skriva, eller sitta och vila.
15.45–15.55 Mantel
av lugn, en avslappningsövning ledd av
Gudrun Khemiri.
15.55-16.00 Avslutning. Fri entré.
lördag 3 november

11.00 högmässa

Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.
Sven Johanesson,
diakon. Elin Lannemyr,
sopran. Musik av Otto
Olsson.

Åke Nordström, kyrkoherde i Gustaf Vasa
församling.

18.00 minnesgudstjänst

Gustaf Vasa kyrka
Sven Johanesson,
diakon. Elin Lannemyr,
sopran. Anders Lagerqvist, violin.
Olof Andersson, orgel.
söndag 4 november

11.00 högmässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.
Sven Johannesson, diakon. Anders Lagerqvist,
violin.
måndag 5 november

11.30 samtal
Sedan 12.00 mässa
Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.
tisdag 6 november

10.00 babycafé
Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

Gustaf Vasa Kammarkör söker en ny bas och tenor med kör/sångvana
och god notkunskap. Kören repeterar onsdagar i Gustaf Vasa kyrka
kl 18.30-21.30 och medverkar på konserter och gudstjänster.
Vill du provsjunga får du gärna höra av dig till:
körens dirigent: Lars Fredén 08-508 88 613 lars.freden@svenskakyrkan.se
ordförande: Christian Hansen chrissehansen@yahoo.se.

Foto: Jonas Widhe

Gustaf Vasa Kammarkör söker nya körmedlemmar!
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12.00
lunchmässa

12.00 konstpaus

Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

Gustaf Vasa kyrka
Dagens program: »Trio
Sonata« Lars Fredén, orgel.

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: Edward
Ahlbeck Glader, cello
och piano. Tamara
Bohlin, cello och piano.
onsdag 7 november

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Sandra Signarsdotter,
präst.

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.
torsdag 8 november

12.00
lunchkonsert

söndag 11 november

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström och
Karin Öhagen, präster.
Ensemble ur Gustaf
Vasa Kammarkör.

måndag 12 november

11.30 samtal

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

18.00 filmklubben

Församlingssalen
Månadens film:
»Huset vid havet«
(Regi: Robert Guédiguian, Frankrike 2017)
Medlemsavgiften är
30 kronor per person
och år. Varje filmkväll
kostar 40 kr (inkl. fika
och diskussion).
tisdag 13 november

10.00 babycafé
Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

18.00 mässa
med lectio divina

12.00 konstpaus

10.00-11.30
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka
För föräldrar med barn i
åldrarna 0-18 månader.
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Församlingssalen, Västmannagatan 63, nb.
Kyrkofullmäktiges
sammanträde är
offentligt.

12.00 mässa

11.00 gudstjänst

fredag 9 november

18.30
kyrkofullmäktigesammanträde

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

Dagens program:
Om hovsömmerskan
Augusta Lundin som
sydde för kung
och fosterland. Sven
Johannesson berättar.

Sabbatsbergs kyrka
Gustaf Vasa kyrka

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program.

onsdag 14 november

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

För föräldrar med barn i
åldrarna 0-18 månader.
Vi håller till mitt på golvet framför altaret, där
vi har musikrytmikpass
från babycaféet och
en kort andakt. Efteråt
fikar vi.

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.
söndag 18 november

11.00 musikhögmässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö och
Sandra Signarsdotter,
präster. Joseph Haydn:
Missa brevis a capella
”Rorate coeli desuper”
framförs under gudstjänsten av medlemmar
ur Gustaf Vasa Kammarkör och ensemble
ur Drottningholms
Barockensemble under
ledning av Lars Fredén.

11.00 gudstjänst
Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus
Gustaf Vasa kyrka
Program: »Mozart«
Lars Fredén, piano.

12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Dagens program:
»Kyrkoåret runt på 45
minuter« Vi sjunger
oss igenom kyrkoårets
psalmer med hjälp av
Karin Öhagen och
Olof Andersson.

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Sabbatsbergs kyrka

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.

Foto: Jonas Widhe

11.00 gudstjänst

torsdag 15 november

12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

fredag 16 november

10.00-11.30
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka

Gustaf Vasa Kammarkör och ensemble ur
Drottningholms Barockensemble framför Joseph
Haydn: Missa brevis a capella ”Rorate coeli desuper”
under musikhögmässan söndag 18 november.
måndag 19 november

onsdag 21 november

11.30 samtal
Sedan 12.00 mässa

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

tisdag 20 november

10.00 babycafé
Församlingssalen

Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.

15.00 orgelkonsert

torsdag 22 november

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Verk av Buxtehude,
Bach och Andersson.
Fri entré.
måndag 26 november

12.00
lunchkonsert

11.30 samtal
Sedan 12.00 mässa

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

fredag 23 november

10.00-11.30
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

WORKSHOP – DANS
& RÖRELSE MED
RUTH KNAUP

lördag 24 november

Ruth Knaup, dansterapeut och bibliodramaledare från
Tyskland, håller en
workshop i Gustaf
Vasa kyrka. Vi utgår
från Domssöndagens
tema. Möjlighet finns
att medverka i söndagens högmässa. Ingen
tidigare vana krävs.

Gustaf Vasa kyrka
Anmälan och information: Ingrid El Qortobi.
ingrid.elqortobi@
svenskakyrkan.se
08-508 88 607.
söndag 25 november

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär och
Karin Öhagen, präster.
Ingrid el Qortobi, diakon. Ensemble ur Gustaf Vasa kammarkör.

söndag 2 december

10.00 babycafé

10.00-11.30
babykyrka

11.00 högmässa

Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

11.00 konsert

Sabbatsbergs kyrka
»Romanser«
Love Tronner, tenor.
Lars Fredén, piano.
Fri entré.

12.00 konstpaus
12.00
tisdagsträffen

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

14.00-17.00
workshop
dans & rörelse
med ruth knaup

fredag 30 november

Gustaf Vasa kyrka

18.00 mässa
med lectio divina

12.00lunchmässa

tisdag 27 november

språk: Engelska
(enkel)
när: Lördag 24
november kl 14-17.
var: Gustaf Vasa
kyrka.
kostnad: 150 kr.
anmälan och information: Ingrid
el Qortobi.
ingrid.elqortobi@
svenskakyrkan.se
08-508 88 607.

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: »Havet«
Musik av Debussy
och Ravel. Vid pianot
Anette Lindström.
onsdag 28 november

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.
torsdag 29 november

12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

Gustaf Vasa kyrka
Babykyrkan vänder sig
till föräldrar med barn
3 månader - 2 år där
vi för samma koncept
som på babycafét med
en babyandakt. Efteråt
fikar vi tillsammans.
Fri entré.

12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

VI MINNS
OCH HEDRAR
ARETHA FRANKLIN

19.00 sångutlärning inför
gospelmässan

Sabbatsbergs kyrka
Sabbatsbergsvägen 5
Vi går igenom några av
Gospelmässans låtar.

19.30 gospelmässa

Sabbatsbergs kyrka
»Vi minns och hedrar
Aretha Franklin«
Sabbatsbergs Gospel.
Gospel Voices.
Helene Du Rietz,
körledare. James Junior
Bradley, Derek January,
Amun-Re och Martin
Luther Kintu. Karin Öhagen, präst. Efter mässan
sjunger vi gospelkaraoke på kyrkkaffet
med Michael Le Duc.

Gustaf Vasa kyrka
Samtliga präster och
diakoner. Gustaf Vasa
Kammarkör. Brassensemble.

16.00 & 18.00
adventskonserter

Gustaf Vasa kyrka
Katija Dragojevic,
mezzosopran.
Gustaf Vasa Kammarkör.
Klass 5C & 5D och 8C
& 8D från Adolf
Fredriks musikklasser.
Brasskvartett ur
Kungl. Hovkapellet.
Elias Fergin, orgel. Karin
Bjurvald, Lars Fredén &
Fredrik Winberg, dirigenter. Biljetter: vuxna
120 kr, barn upp till 18
år 60 kr. (onumrerade
platser) säljs i kyrkan
en timme före konsertstart och via förköp:
www.biljettmonster.se
måndag 3 december

11.30 samtal
Sedan 12.00 mässa
Gustaf Vasa kyrka

tisdag 4 december

10.00 babycafé
Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

11.00 mässa

Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus
Gustaf Vasa kyrka
Program: »Världens
Frälsare kom här«
Lars Fredén, orgel.
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12.00
tisdagsträffen

Församlingsvåningen
Under terminerna
kl 12.00-12.45
serveras lunch á 20 kr.
Kl 13.00-13.45 (ca)
är det program. Dagens
program: »Glada och
kända jazzmelodier«
med New Orleans trio.
Terminsavslutning.

19.30 konsert med
roger pontare
Gustaf Vasa kyrka
Roger Pontare.
Sabbatsbergs Gospel.
Patrik Svedberg
och Anna Landström,
ackompanjemang.
Entré: 370/395 kr.
Förköp: www.nortic.se
onsdag 5 december

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.
torsdag 6 december

12.00
lunchkonsert

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

18.00 mässa
med lectio divina
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.
fredag 7 december

10.00-11.30
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka
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12.00lunchmässa
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.

15.00 rum för
reflektion

Sabbatsbergs kyrka,
Sabbatsbergsv. 5.
Fri entré.

19.00 julkonsert änglaljus
Gustaf Vasa kyrka
John Kluge, Sonja
Aldén, Py Bäckman
Vid flygeln: Carina E
Nilsson. Lokal kör.
Entré: 425 kr. Förköp:
www.ticketmaster.se

söndag 9 december

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.
Sven Johannesson,
diakon. Agnes Auer,
solosång.

16.00
stödkonsert för
convictus råd &
stöd

Rum för reflektion

Ge dig själv tid att hinna ifatt dig själv och reflektera över vad som är
viktigt i livet. Du kan sitta och vila eller ta med dig en bok eller något att
skriva på. Vi stänger dörrarna strax efter kl 15 för att värna om lugnet.
PROGRAM: 14.45–15.00 Drop-in. 15.00–15.15 Stilla pianomusik.
15.15–15.45 Tystnad – Möjlighet att läsa skriva, eller sitta och vila.
15.45–15.55 Mantel av lugn, en avslappningsövning ledd av Gudrun
Khemiri. 15.55-16.00 Avslutning.
TID: Fredag 7 december kl 14:45-16.00.
PLATS: Sabbatsbergs kyrka, Sabbatsbergsv. 5.
MEDVERKANDE: Karin Öhagen, präst. Gudrun Khemiri, leg. fysioterapeut
med basutbildning i psykoterapi, Taiji qigong-instruktör
FRI ENTRÉ
KONTAKT & INFO: Karin Öhagen, 08-508 88 626.

Gustaf Vasa kyrka
Sabbatsbergs Gospelkörer. Gästartister.
präst. Magnus Bornsjö
och Camilla Ekeskär,
präster. Convictus med
flera. Fri entré.
Kollekt och insamling
av kläder och skor till
hemlösa.
måndag 10 december

11.30 samtal
Sedan 12.00 mässa
Gustaf Vasa kyrka

18.00 filmklubben
Församlingssalen
Månadens film: »Lady
Bird« (Regi: Greta
Gerwig, USA 2017)

Stödkonsert för Convictus råd & stöd

Convictus Råd & Stöd har dagligen mellan 25-35 hemlösa gäster. Närmare hälften av gästerna som brukar besöka Convictus enheter är akut hemlösa utan någon form av boende. Convictus Råd & Stöd ger mat, en dusch, rena kläder och
annan praktisk hjälp SABBATSBERGS GOSPELKÖRER SAMT GÄSTARTISTER MEDVERKAR I STÖDKONSERTEN SÖNDAG 9 DECEMBER KL. 16.00 I GUSTAF VASA KYRKA.
Det är fri entré till konserten men vi samlar in kollekt till Convictus Råd & Stöd
och julklappar i form av kläder, skor och annat av nytta till en kall vinter.
Ta gärna med det du kan undvara.

Medlemsavgiften är
30 kronor per person
och år. Varje filmkväll
kostar 40 kr (inkl. fika
och diskussion).
tisdag 11 december

10.00 babycafé

0-18 månader. Vi håller
till mitt på golvet framför altaret, där vi har
musikrytmikpass från
babycaféet och en kort
andakt. Efteråt fikar vi.

12.00lunchmässa

Församlingssalen,
Västmannagatan 63.

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.

11.00 mässa

lördag 15 december

Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus
Gustaf Vasa kyrka

19.30 konsert

Gustaf Vasa kyrka
Par Bricoles manskör.
onsdag 12 december

08.30
morgonmässa

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.

15.00 & 19.00
julkonserter med
janne schaffer
Gustaf Vasa kyrka
Janne Schaffer tillsammans med Lasse Åberg,
Peter Ljung och Riltons
Vänner samt Scandinavian Strings. Musik av
Gärdestad, J:son Lindh,
Schaffer samt julsånger. Entré 420 kr + avg.
Förköp:
www.biljettkiosken.se

söndag 16 december

söndag 23 december

11.00 familjemässa

11.00 högmässa

Gustaf Vasa kyrka
Sandra Signarsdotter
och Camilla Ekeskär,
präster. Församlingens
konfirmander och unga
ledare. Barnkören.
Vi får besök av Gustaf
Vasas kyrkråtta och
delar ut barnbiblar till
församlingens 5-åringar.

11.30 samtal

Sedan 12.00 mässa
Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

19.30 julkonsert
med stockholms
gosskör
Gustaf Vasa kyrka
Entré. Förköp:
www.ticketmaster.se

FRI ENTRÉ

12.00
lunchkonsert

fredag 14 december

10.00-12.00
babykyrka

Gustaf Vasa kyrka
Babykyrkan för föräldrar med barn i åldrarna

Upplev den första julen!
Vi får möta Jesusbarnet, Maria, Josef, ängeln Gabriel,
herdar, Barnkören, de tre vise männen samt livs
levande åsna och get. En dramatisering av julbudskapet med vacker musik, sång och änglakör.

Begränsat antal platser, kom i tid.
PLATS: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1-5.

torsdag 13 december

Gustaf Vasa kyrka
Lucia från Syracusa –
Spel av Henrik Hammar.
Fri entré.

Levande julkrubba

TID: Måndag 24 december kl 11:00.

Gustaf Vasa kyrka
Introduktion för nybörjare kl 11.45. Ingrid el
Qortobi, diakon.

19.00 luciaspel

Gustaf Vasas kyrkråtta
besöker familjemässan.

måndag 17 december

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

SÖNDAG 16
DECEMBER

Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen och Åke
Nordström. präster.
Gustaf Vasa Vokalensemble.

tisdag 18 december

måndag 24 december

11.00 mässa

11.00 levande
julkrubba

Sabbatsbergs kyrka

12.00 konstpaus

Luciaspel

foto : magnus aronson /I kon

Lucia från Syracusa – Spel av Henrik Hammar.
MEDVERKANDE: Karin Häggmark, Lucia.

Frida Matsdotter, konstnärlig ledare.
Dagobert Billsten, Pascasius.
Hans Genzel, berättare.
Mats Johansson, knekt.
Gustaf Vasa Kammarkör under
ledning av Lars Fredén.
TID: Torsdag 13 december kl 19:00.
PLATS: Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1-5.
FRI ENTRÉ

Gustaf Vasa kyrka
Program: »Julvariationer«
Lars Fredén, orgel.

19.30 julkonsert
med stockholms
gosskör
Gustaf Vasa kyrka
Entré. Förköp:
www.ticketmaster.se

onsdag 19 december

12.00 kristen
djupmeditation

Gustaf Vasa kyrka
Sandra Signarsdotter och
Karin Öhagen, präster.
Barnkören. Fri entré.

17.00 julbön

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.
Michael Svedberg,
solosång.

23.00 julnattsmässa Gustaf Vasa k:a

Camilla Ekeskär, präst.
Gustaf Vasa vokalensemble.

Gustaf Vasa kyrka
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Kalender
07.00 julotta

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.
Ensemble ur Gustaf
Vasa Kammarkör.

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen och
Sandra Signarsdotter,
präster. Ensemble ur
Gustaf Vasa Kammarkör.

onsdag 26 december

11.00 högmässa

Gustaf Vasa kyrka
Åke Nordström, präst.
Emelie Stolpe Marklund,
solosång.

11.00 julmusik
på orgel Gustaf Vasa k:a
Olof Andersson, orgel.
Fri entré.

söndag 30 december

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.

måndag 31 december

18.00 nyårsbön

Gustaf Vasa kyrka
Magnus Bornsjö, präst.
Solosång.
måndag 1 januari

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Camilla Ekeskär, präst.
Solosång.

söndag 6 januari

11.00 högmässa
Gustaf Vasa kyrka
Karin Öhagen, präst.
Gustaf Vasa Vokalensemble.

16.00 trettondagskonsert

Gustaf Vasa kyrka
URUPPFÖRANDE
Ylva Q Arkvik
Juloratorium –
Herdarnas och
folkets berättelse
text av Tuvalisa och
Ture Rangström.
Gustaf Vasa Kammarkör. Essinge Kammarkör. Sångare ur
Adolf Fredriks kyrkas
diskantkör och barnkör.

Orkester ur Kungl.
Hovkapellet. Katija
Dragojevic, mezzosopran. Carl Ackerfeldt,
baryton. Lars Fredén &
Espen Myklebust Olsen,
dirigenter. Biljetter
(onumrerade platser)

före konsertstart
och via förköp:
www.biljettmonster.se
vuxna 100 kr, barn upp
till 18 år gratis.
Konserten framförs
även i Kungsholms
kyrka 5 januari.

Foto: Jonas Widhe

måndag 25 december

Gustaf Vasa Kammarkör framför Juloratoriet
5 januari i Kungsholms kyrka och 6 januari i
Gustaf
Vasa kyrka.
säljs
i kyrkan
en timme

Församlingsvåningen
för fest och konferens

Gustaf Vasa församlingsvåning på Västmannagatan 63
är idealisk att hyra för såväl privata högtider som
föreningars och företags möten, konferenser och event.
I våra vackra och funktionella lokaler vid Odenplan
välkomnar vi sällskap för privata tillställningar
och konferenser, möten och kurser.
Gustaf Vasas församlingsbor kan nyttja
våningen i samband med dop utan kostnad.

för bokning av lokaler, dop,
vigsel, eller annan tillställning
magnus åkerberg kyrkoskrivare och bokningsansvarig
gustaf vasa kyrka, karlbergsvägen 5
gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan
08-508 88 621
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Så når du oss i Gustaf Vasa församling
kansli

kyrkomusiker

växel
gustaf-vasa.forsamling@svenskakyrkan.se
08-508 88 600
magnus åkerberg kyrkoskrivare och bokningsansvarig
magnus.akerberg@svenskakyrkan
08-508 88 621
ann-louise teurnberg hr- och löneansvarig
ann-louise.teurnberg@svenskakyrkan.se
072-238 78 13

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

övriga

maria hjortstorp diakon, samordnare
för samtalsmottagningen
maria.hjortstorp@svenskakyrkan.se
08-508 88 605
sven johannesson diakon
sven.johannesson@svenskakyrkan.se
08-508 88 602
ingrid el qortobi diakon, bildterapeut
ingrid.elqortobi@svenskakyrkan.se
08-508 88 607
lotta geisler terapeut
lotta.geisler@svenskakyrkan.se
08-508 88 617
christina högman stiftelsehandläggare
christina.hogman@svenskakyrkan.se
08-508 88 642

helene du rietz musikpedagog
helene.du.rietz@svenskakyrkan.se
08-508 88 625
emanuel olsson vik musikpedagog
emanuel.olsson@svenskakyrkan.se
08-508 88 640
johannes colding kommunikatör
johannes.colding@svenskakyrkan.se
08-799 79 41
mari stenbom (fd Eriksson) husmor
mari.stenbom@svenskakyrkan.se
08-508 88 616
hanna granberg columbarieföreståndare
hanna.granberg@svenskakyrkan.se
08-508 88 641
simon liljecrantz församlingspedagog
simon.liljecrantz@svenskakyrkan.se
08-508 88 608
pontus måhlberg fritidsledare
pontus.mahlberg@svenskakyrkan.se
08-508 88 618
inger palmberg fritidsledare
08-508 88 618
peter norberg teknisk förvaltare
peter.norberg@svenskakyrkan.se
08-508 88 614
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 vik. bitr. klockare
andreas.o.oberg@svenskakyrkan.se
072-222 00 46

gustaf vasa kyrka

columbariet

präster
åke nordström kyrkoherde
ake.nordstrom@svenskakyrkan.se
08-508 88 601
magnus bornsjö präst
magnus.bornsjo@svenskakyrkan.se
08-508 88 622
sandra signarsdotter präst
sandra.signarsdotter@svenskakyrkan.se
08-508 88 623
karin öhagen präst
karin.ohagen@svenskakyrkan.se
08-508 88 626
camilla ekeskär präst
camilla.ekeskar@svenskakyrkan.se
08-508 88 643

diakoni, stöd och samtal

tjänstgörande kyrkvaktmästare 08-508 88 632

tjänstgörande kyrkvaktmästare 08-508 88 630
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Störst
av allt är
Kärleken
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