
I morse satt jag på 
ett café tillsam-
mans med några 
av alla dem som 
tidigt på mor-
gonen varit på 
morgonbönen i 
Maria Magdalena 
kyrka. Morgonbö-
nen hade handlat 
om gemenskapen 
med andra män-
niskor och med Gud. Vi hade suttit stilla 
i tystnaden och bett tillsammans för oss 
själva, de som står oss nära och de som 
finns mer fjärran. Nu satt vi runt cafébor-
den med kaffe och smörgås, i samtal om 
livet och det vi just varit med om. Lite 
morgontrötta, lite frusna i den grå novem-
bermorgonen.

Någon tog upp ett samtal om en ofta 
upplevd avsaknad av mening och samman-
hang men att meditationen och bönen hade 
blivit en väg till något annat.

Samtalet handlade bland annat om 
behovet av att få vara en del av något som 
är större, något utanför det egna jaget och 
sammanhanget. Vi pratade om hur bristen 

Söndag 18 november firade vi alla nydöpta i 
Maria Magdalena med gudstjänst, änglaut-
delning, mat och efterrätt. 

Många glada barn och vuxna deltog i en 
lyckad fest där vi delade ut änglar gjorda 
av skolstödssamarbetet Maria Panabaj i 
Guatemala. 

Foto: Lars Lifvendahl. 

Kom på förmiddagshäng i kyrkan! Barn 
0-5 år i vuxet sällskap.  
Sångstund, träffa kyrkodilen, fika, lek, 
pyssel och upptäcktsfärder så som orgel-
äventyr eller skattjakt. Vi ses på torsdagar 
kl 09.20-11 i S:ta Maria Magdalena kyrka.  
Värdar: Lars, präst 073-941 55 27 och  
Annika, församlingsassistent 072-222 38 40. 
Bild: Orgeläventyr torsdagen 15/11 med 
Axel Rystedt. Foto: Lars Lifvendahl.  

Söndag 16 december efter gudstjänsten, kl 
13-15 i församlingssalarna, Ragvaldsgatan 
10. För alla åldrar! Ingen kostnad.

gudstjänster
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13
Mässa tisdagar kl 12
Morgonbön onsdagar kl 07.30
Mässa i Taizéanda torsdagar kl 18 

första advent
Sö 2/12 kl 11 Adventshögmässa, Elisabeth 
Jonsson och Lars Lifvendahl, Maria Mag-
dalena Kammarkör, kyrkkaffe i försam-
lingssalarna, Ragvaldsg 10, efteråt. 

Sö 9/12 kl 11 Högmässa med konfirma-
tion, Hillevi Uddenfeldt
Sö 16/12 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl, 
Maria Magdalena församlingskör
Lö 22/12 kl 16 Härlig är jorden - psalm-
sångsgudstjänt, läs mer nedan. 
Sö 23/12 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson

söndagsskola under söndags- 
gudstjänsten, se högersidan

konsertprogram
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13 
om inget annat anges 

Fr 30/11 kl 17.30-19 World Aids Day: 
Minnesstund & Konsert. Från Mörker till 
Ljus. Körsång: Stockholms Gaykör, jazzsång-
aren Isabella Lundgren, viskompositörern: 
Jan Hammarlund. Fritt inträde

Lö 1/12 kl  18 Gospel i adventstid  
Maria Magdalena Gospel, Mia Sandell, 
dirigent, Daniel Stenbaek, flygel, Instru-
mentalister. Inträde 100 kr . Biljetter via 
vår webbplats eller kontant i kyrkan.

Sö 2/12 kl 16 Adventskonsert
Traditionell och nyare adventsmusik av  
bl a Öhrwall, Olsson, Wennerberg, Hahn 
och Jennefelt. Maria Magdalena Kammar-
kör. Ulf Lundmark, baryton. Johan Hansson 
Lindström, orgel och piano. Dirigent Mats 
Nilsson. Fritt inträde

Sö 9/12 kl 16 Julkonsert i ljusets tecken 
Med alla Maria Magdalena barn- och ung-
domskörer. Kompmusiker. Piano: Daniel Sten-
baek. Dirigent: Linda Börjesson. Fritt inträde

Sö 16/12 kl 15 & 18 (obs tiderna!)  
Julkonserter
Hovsångerskan Hillevi Martinpelto, sopran-
solist. Maria Magdalena Kammarkör. Barn-
kör från Nacka musikklasser. Söderkårens 
Musikkår. Dirigenter Kent Jonsson och Mats 
Nilsson. Inträde 150 kr, studerande 100 kr. 
Biljetter via vår webbplats eller kontant i 
kyrkan.

Lö 22/12 kl 16 Härlig är jorden!
Psalmsångsgudstjänst på tröskeln till jul. 
Kom och sjung med i adventstidens och 
julens psalmer! Maria Magdalena försam-
lingskör. Cecilia Kivling, flöjt och sång. Axel 
Rystedt, orgel och piano. Axelina Lindholm,  
dirigent. Fritt inträde

Lunchmusik
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria Magda-
lena kyrka, fritt inträde. Enklare lunch 
till självkostnadspris efteråt.  
22/11 Couperin, Johan Hansson Lindström, 
orgel. 29/11 Inför advent. Musik av Bach 
och Bossi, Axel Rystedt, orgel. 6/12 Ba-
rockmusik i adventstid. Johan Hansson 
Lindström, orgel. 13/12 Julmusik med 
Kungl. Musikhögskolans Vokalensemble. 
Dirigeras av dirigentstudenter. Handledare 
Mats Nilsson. 20/12 Magnificat - Her-
rens moder • Sångverkstans avslutning. 
Johan Hansson Lindström, orgel. Sångverk-
staden under ledning av Axelina Lindholm. 
Läs mer t h. 
Sedan juluppehåll, börjar igen 10/1.

Gud kommer närmare under julen
» När Gud, i julens bud-
skap, föds som ett litet 
barn är det ett närmande 
till mänskligheten. I det 
lilla barnet visar Gud att 
det inte är i de stora pa-
latsen som meningen ska-
pas, det är inte i de stora 
filosofiska teorierna som 
sammanhangen binds ihop 
utan i det lilla, det nära 
och det äkta.«

på sammanhang också kan resultera i en 
brist på mening. 

För den person jag samtalade med var 
morgonbönerna med sina tankar och tyst-
nad en viktig del av detta skapande av sam-
manhang. Inte för att hon ställer upp på en 
massa läror och idéer utan på grund av att 
det där finns ett sammanhang, en kontakt 
med den som är större och en gemenskap 
som tillsammans bär frågorna om livet.

Julen handlar om hur Gud i vardagen 
finns nära sin mänsklighet, att Gud inte 
finns på en tron, i en himmel långt bort 
utan helt nära var och en av oss. När Gud, 
i julens budskap, föds som ett litet barn är 
det ett närmande till mänskligheten. I det 
lilla barnet visar Gud att det inte är i de 
stora palatsen som meningen skapas, det 
är inte i de stora filosofiska teorierna som 
sammanhangen binds ihop utan i det lilla, 
det nära och det äkta. 

Kanske kan den här adventstiden och 
julen få bli en tid att skapa sammanhang, 
mening och gemenskap, inte nödvändigtvis 
i det stora och påkostade utan i det nära 
och äkta. I kyrkan firar vi advent och jul 
med värme, gemenskap, gudstjänst och 
musik, i både små och stora sammanhang.

maria-nytt
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Text: Annika Almström, kyrkoherde

Du är varmt välkommen att fira med din 
församling.

»Det folk som vandrar i mörkret ska se 
ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram.« Jesaja 9:2

Barn i kyrkan – 
orgeläventyr

Jul- och nyår Julpyssel

Dopfest

juLafton må 24/12
kl 11  Samling kring krubban, Lars LIfvendahl
kl 16.30 Julmusik på orgel
kl 17 Julbön: Anders Öhrwall Gaudete, 
Julkören & blåsare. Dirigent Mats Nilsson. Präst: 
Annika Almström. Fritt inträde.
kl 23 Julnattsmässa, präst: Elisabeth Jonsson, 
sångsolist: Ernesto Tres Palacios

juLdagen ti 25/12
kl 07 Julotta, Henrik Hammar, solist: Georg Käll-
ström kl 11 Högmässa, Caroline Krook, kvartett

annandag juL on 26/12
kl 11 Högmässa, Hillevi Uddenfeldt, kvartett

Sö 30/12 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl

nyårsafton må 31/12
Kl 16.30 Nyårsmusik på orgel, Axel Rystedt
Kl 17 Nyårsbön, präst: Annika Almström, solist: 
Karin Blom 

nyårsdagen ti 1/1
kl 11 Högmässa, Henrik Hammar, solist: Annika 
Hudak

trettondedag juL sö 6/1
kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson, Maria Mag-
dalena församlingskör

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i 
Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice känner 
sig privilegierad. Hon är tacksam för att 
hon och maken har möjlighet att ge Grace 
den omvårdnad hon behöver. Grace fick 
födas på sjukhus och har en födelseattest. 
Födelseattesten betyder att hon senare i 
livet kan skaffa sig identitetshandlingar och 
kan rösta, öppna bankkonto, ta lån, kräva 
sin arvsrätt eller resa till ett annat land. 
I länder där registreringen av ett barn är 
krånglig är det många flickor som aldrig 
registreras, som aldrig får egna identitets-
handlingar. Redan vid födelsen avgörs 
flickors möjlighet att själva få bestämma 
över sina liv.

I den del av Tanzania där Grace är född 
finns stora utmaningar för flickor. Många 
tonårsflickor gifts bort och många blir 

En flicka är född



Maria Magdalena församling samarbetar med 
Sensus studieförbund

maria-nytt Produceras av Maria Magda-
lena församling. Redaktör: Björn Wänn, informatör. 
08-462 29 45, bjorn.wann@svenskakyrkan.se. 
Ansvarig utgivare: Annika Almström, kyrkoherde, 
08-462 29 41, annika.almstrom@svenskakyrkan.se

kontakt Expedition. 08-462 29 40 maria.
magdalena@svenskakyrkan.se. Öppettider: mån-fre 
kl 9-12. Besöksadress: S:t Paulsg 10. Postadress: 
Box 150 10, 104 65 Stockholm. 
S:ta Maria Magdalena kyrka Bellmansg 13. Må-on 
kl 11-17,  to kl 11-19 , fr-sö kl 11-17. 
Webb: svenskakyrkan.se/mariamagdalena
facebook.com/mariamagdalenaforsamling

stöd och hjälp
Ansökan om ekonomisk hjälp från stiftelser. 
Boka tid för besök på 08-462 29 46.  
Svenska Kyrkans Familjerådgivning 08-615 11 70. 
Södermannagatan 5, kyrkansfamiljeradgivning.org 
Jourhavande medmänniska. 08-702 16 80. 
21-06 alla dagar. Jourhavande präst: alla dagar kl 
21-06. Telefon: 112

protokoll från kyrkorådet
Finns att läsa på församlingsexpeditionen eller på 
vår webbplats under svenskakyrkan.se/
mariamagdalena/protokoll. 

Nyhetsbrev: svenskakyrkan.se/mariamagdalena/kontakt

Under höstlovet åkte församlingens kon-
firmander till Krakow där de även besökte 
Auschwitz och saltgruvan i Wieliczka. Resan 
är huvuddelen för höstens konfirmand-
grupp som konfirmeras 16 december. Det 
var 22 konfirmander som åkte med och jag 
träffade tre av dem under en onsdagskväll. 

Hände det något med gruppen under resan? 
– Vi lärde känna varandra mycket bättre 

under resan, det känns som det är mycket 
mer dynamik i gruppen nu, säger Wilhelm 
Waldelind. 

– I inledningen sas det att vi kommer 
dela mycket tillsammans, skratta och gråta 
tillsammans och då tänkte jag direkt att jag 
inte kommer gråta i den här gruppen för jag 
gråter nästan aldrig, men det gjorde jag ändå 
när vi hade konfirmandpasset om döden, 
säger Tove Svedell. 

Hur var resan och vad gjorde ni där? 
– Det var intressant att gå på gudstjänst hos 

församlingen i Krakow, vi förstod ju nästan 
inget men det märktes tydligt på församlingen 
när Hillevi var med i gudstjänsten, det var an-
dra gången någonsin som de hade en kvinnlig 
präst där, säger Vilda Vegeborn. 

– Krakow är som en blandning av Öster-
malm och Gamla stan. Staden är väldigt fin!

– Ledarna var väldigt flexibla och anpas-
sade sig efter situationen, det var mycket 
variation i det vi gjorde och väldigt sällan 
tråkigt. 

Hur var det att besöka Auschwitz?
– Det är svårt att förstå att vi varit i Ausch-

witz, att det har hänt och att vi har varit där, det 
sjönk inte in ordentligt förrän vi kom hem igen.

– Det var väldigt starkt att se allt hår, skor 
och glasögon som de samlat ihop från män-
niskor som dött där. 

Kan ni rekommendera resan?
– Vi kan verkligen rekommendera att åka 

till Krakow, det är en jättefin stad och Ausch-
witz känns viktigt att ha sett. 

Söndag 16 december efter gudstjänsten, kl 
13-15 i församlingssalarna, Ragvaldsgatan 
10. För alla åldrar! Ingen kostnad.

Konfirmander i 
Krakow

söndagsskoLa
Under första delen av högmässan 
samlas alla barn som vill, oavsett ålder, 
för att lyssna på en bibelberättelse eller 
möta en person i Bibeln. Söndagsskolan 
slutar i god tid före nattvarden. Söndags-
skolan följer skolåret och sker vid de 
flesta söndagsgudstjänster, förutom vid 
Mässa med små och stora. Ingen för-
anmälan och självklart får föräldrar vara 
med! Välkommen önskar Annika Sydow, 
församlingsassistent.

Hösten 2018. 2/12 Ingen söndags-
skola (första advent). 9/12 Ingen 
söndagsskola (konfirmation). 16/12 
Söndagsskola med efterföljande julpys-
sel i församlingssalarna. 23/12 Sön-
dagsskola. 24/12 Samling vid krubban. 
Börjar igen 20/1 2019). För att få veta 
när det är specialgånger för de stora 
barnen, se vår webbplats eller ring An-
nika Sydow 072-222 38 40.

mariavännerna
Välkommen till en stunds trivsel med 
Mariavännerna, en träff för daglediga. 
Vi ses på tisdagar en gång i månaden, 
lyssnar på föredrag eller musik och 
dricker kaffe tillsammans i försam-
lingssalarna. Kontakt: Elisabeth Jons-
son, 08-462 29 50 präst, Anna Karin 
Strand Nilsson, diakon 08-462 29 42.
11/12: Luciatåg. 

kafé i gemenskap söder
Kafé gemenskap riktar sig till utsatta 
människor och drivs av föreningen Ny 
Gemenskap i samarbete med försam-
lingar på Södermalm och Stockholms 
stad. Kaféet drivs med hjälp av volon-
tärer, anställd personal samt präst eller 
diakon från några av söders försam-
lingar. Maria Magdalena församling är 
där en dag i veckan. Kaféet har öppet 
kl 09-12 måndag-fredag. Blecktorns-
gränd 13, T-bana Mariatorget.

tisdagsLunch
Välkommen på lunch i församlingssalarna 
på Ragvaldsgatan 10 tisdagar kl 12.30-14. 
Kostnad 50 kr. Vi har alltid vegetariska, 
glutenfria och laktosfria alternativ. T o m 
11/12, sedan juluppehåll, börjar igen 15/1 
2019. 

nu ere juL igen! eLLer...?
Öppen sångverkstad med terminsav-
slutning. Alla som är intresserade av 
sångverkstad för mogna röster är väl-
komna till Kammarmusiksalen, Kvarng 
1,  to 20 december kl 11-12. Därefter blir 
det lunchmusik i S:ta Maria Magdalena 
kyrka kl 12.15 där gruppen medverkar. 
Glöggmingel efteråt. Mer info Axelina 
Lindholm 070-717 00 98.

sorgegrupp
Någon gång förlorar vi någon som står 
oss nära. Att få träffa andra som går 
igenom en liknande situation är ofta 
betydelsefullt. Tillsammans upptäcker 
jag att jag inte är ensam, vare sig i att 
vara sörjande eller med de reaktioner jag 
har. Känslan av ensamhet kan ge med 
sig. Andras ord på sorgen, andras sätt att 
hantera sina reaktioner och sin vardag 
hjälper mig med min.

Vid fem tillfällen under våren finns det 
möjlighet att delta i en sorgegrupp i Ma-
ria Magdalena församling. Samtalsledare 
är Elisabeth Jonsson, präst och Anna 
Karin Strand Nilsson, diakon. 

Vi träffas varannan torsdag med start 
10 januari Ragvaldsgatan 10. Tid: 15.30-
17.00. Anmälan: annakarin.strand.
nilsson@svenskakyrkan.se 
eller 08-462 29 42.

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i 
Arusha, Tanzania. Mamma Beatrice känner 
sig privilegierad. Hon är tacksam för att 
hon och maken har möjlighet att ge Grace 
den omvårdnad hon behöver. Grace fick 
födas på sjukhus och har en födelseattest. 
Födelseattesten betyder att hon senare i 
livet kan skaffa sig identitetshandlingar och 
kan rösta, öppna bankkonto, ta lån, kräva 
sin arvsrätt eller resa till ett annat land. 
I länder där registreringen av ett barn är 
krånglig är det många flickor som aldrig 
registreras, som aldrig får egna identitets-
handlingar. Redan vid födelsen avgörs 
flickors möjlighet att själva få bestämma 
över sina liv.

I den del av Tanzania där Grace är född 
finns stora utmaningar för flickor. Många 
tonårsflickor gifts bort och många blir 

En flicka är född
gravida. I Tanzania tillåts skolflickor som 
blir gravida inte gå i skolan varken under 
eller efter sin graviditet. De blir nekade den 
utbildning och kunskap de behöver för att 
göra sina röster hörda i samhället. En ung 
flickas kropp är dessutom inte mogen för 
en graviditet. Det finns ett tydligt samband 
mellan tonårsgraviditet och barnadödlighet 
och mödradödlighet.

Ytterligare en stor utmaning i området 
är att över 60 procent av flickorna köns-
stympas – trots att kvinnlig könsstympning 
är förbjudet enligt lag. Könsstympning är 
en sedvänja som kan innebära livshotande 
skador och ge men för livet. Lutherska 
kyrkan i Tanzania driver ett omfattande 
arbete för att stoppa könsstympningen. 
De religiösa ledarna i samhället, som har 
ansvar för att upprätthålla kulturella tradi-

tioner, har stort inflytande över människors 
liv. Förändring kan ske när dessa ledare 
tar avstånd från könsstympning och annat 
könsbaserat våld.

När en flicka växer upp kommer hon 
se sina möjligheter att expandera – eller 
minska. En flicka som blir självständig och 
utforskar nya intressen – eller tvingas in i 
hushållsarbete eller blir en vara som kan 
bytas bort. Nyfödda Grace har möjlighet 
att leva ett bra liv tack vare kärleksfulla 
föräldrar och ett samhälle i utveckling. 
Genom Svenska kyrkans internationella 
arbete kan vi stärka flickors rätt till en god 
hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Stöd kampen för varje människas rätt till 
ett värdigt liv – ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till 9001223

en fLicka är född
Vi kan aldrig acceptera att flickor 
föds in i förtryck och orättvisor – 
bara för att de är flickor. Att fat-
tigdom och normer gör att flickor får 
sämre möjligheter till utbildning, sjuk-
vård eller försörjning. Att de utsätts för 
sexuellt våld eller könsstympning. Eller 
att flickor får äta sist och minst.
Det är en ständig kamp om liv och död, 
som vi måste ta tillsammans. I årets 
julkampanj har vi den stora möjligheten 
att tillsammans kämpa för att ingen 
flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas. 
För varje barn är skapad till Guds avbild 
och har samma värde – oavsett kön.  
Swisha din gåva till 9001223. Tack!Foto: Helen Goldon/IKON

Text: Anna Wahlgren

Bilder. Ovan t v: Wavel-slottet i Krakow, ovan t h: ingången till Auschwitz. Foto: Noah Ekman. 
Nedan t v: Vilda Vegehorn, Tove Svedell och Wilhelm Waldelind. Foto: Björn Wänn. Nedan t h: vakt-
torn i Auschwitz. Foto: Vilda Vegehorn. Text: Björn Wänn.


