
För en tid sedan 
när vi startade 
med Samtal pågår* 
var det en person 
som sa till mig: Vad 
härligt att kyrkan 
börjat prata om ex-
istentiella frågor.

Jag svarade att det 
är precis det vi gjort 
i 2000 år. Det 
existentiella, frå-
gorna och sökan-
det efter svaren är 
precis det vi gör 
och precis det som evangeliet vill vara en 
medvandrare i. Kanske har vi någon gång 
längs vägen tappat bort detta att det är just 
frågorna och samtalet om dem som är det 
viktigaste. Att svaren sällan är givna men 
att sökandet och vägen kan vara del av 
meningen. Förre ärkebiskopen KG Ham-
mar uttryckte det så här: 

»Jag äger inte sanningen, jag söker den.«
Det är ingen av oss som äger sanningen, 

GUDSTJÄNSTER
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13
Mässa tisdagar kl 12
Morgonbön onsdagar kl 07.30
Mässa i Taizéanda & samtal torsdagar kl 18
Påsk 25/3-2/4 se info till höger
Sö 8/4 kl 11 Högmässa, M von Schreiner
Sö 15/4 kl 11 Mässa med små och 
stora, L Lifvendahl, barnkörerna. 
Sö 22/4 kl 11 Högmässa, E Jonsson
Sö 29/4 kl 11 Högmässa, A Almström

söndagsskola nästan varje söndag – 
läs mer i högerspalten

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria Magda-
lena kyrka, fritt inträde. 

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

passionsmusik
Långfredag 30 mars kl 16. Scarlatti 
Stabat mater samt responsorier av Victoria. 
Maria Magdalena Vokalensemble. 
Instrumentalister. Dirigent Mats Nilsson.
Längd 1h • Fritt inträde

veni creator
Söndag 8 april kl 16. Johan Hansson 
Lindström spelar franskt på kyrkans orglar 
– ensemble Alio Modo sjunger. Duruflé, 
Titelouze, Geoffroy, Dupré. Johan Hansson 
Lindström, orgel. Vokalensemble Alio 
Modo • Fritt inträde

alive gospel möter tensta 
gospel!
Söndag 15 april kl 18. En gospel- och 
souldoftande vårkonsert! Kompmusiker 
och solister. Körledare: Linda Börjesson. 
Längd 75 min • Fritt inträde

»duo per organo«
Söndag 22 april kl 16. Johan Hansson 
Lindström & Johan Hammarström (Dom-
kyrkoorganist, Västerås) spelar 4-händig 
och 4-fota orgel. Se organisterna på 
stor filmduk! Johan Hansson Lindström 
& Johan Hammarström på kyrkans båda 
orglar • Fritt inträde

visst gör det ont när 
knoppar brister
Söndag 29 april kl 16. Orgelmusik 
varvas med svensk lyrik. Musik av Oskar 
Lindberg, Otto Olsson, Harald Fryklöf och 
David Wikander. Ebba Witt-Brattström, 
läser och talar, Axel Rystedt, orgel • 
Fritt inträde

vårkonsert
Söndag 6 maj kl 16. Med sång och 
sceneri framförs sånger ur »Ordspråks-
skatten«. En konsert/föreställning för hela 
familjen! Maria Magdalena församlings 
barnkörer. Solister och musiker. Körledare: 
Linda Börjesson • Längd 75 min • Fritt 
inträde

kammarkören i 
amerikanskt möte
Söndag 20 maj kl 18. Amerikansk, 
australisk och svensk körmusik av bl a
Gibbs, Walker, Edwards och Råberg. 
University of Missouri choir & Maria 
Magdalena Kammarkör. Dirigenter Paul 
Crabb och Mats Nilsson. • Längd 75 min  
Inträde 100 kr/stud 50 kr

Läs hela vårens konsertprogram på 
vår webbplats eller hämta ett program 
i kyrkan.

Påsken ställer existentiella frågor
»I påsken finns livets va-
cuum, när vi inte vet och 
inte förstår vart livet är 
på väg. Där finns smärta 
och kaos men också den 
underbart spirande glädjen 
när livet sakta vänder.«

men att söka efter den och att dela frå-
gorna ger i sig en mening och ett djup i 
tillvaron som jag tror är grundläggande för 
vår existentiella hälsa.

Om vi aldrig samtalar om de viktiga 
frågorna i livet utan hela tiden rör oss på 
ytan är det svårt att hitta något att »ankra« 
i när det stormar. Genom att samtala, dela 
erfarenheter och fundera tillsammans djup-
nar vi som människor och grundas i något 
som är annat än yttre markörer.

Nu är den största och viktigaste högtiden 

i kyrkan på väg, påsken. Den är störst och 
viktigast av många anledningar men för 
mig, personligen, är den viktigast för att 
påskdagarna just berör så många existen-
tiella frågor och erfarenheter av att vara 
människa. 

I texter och riter berörs djupet av mänsk-
lighetens vara. Vi berättar och får samtala 
om erfarenheterna av att känna sig ensam 
och övergiven, sviken av den eller de som 
betydde mest. I påsken fi nns livets vacuum, 
när vi inte vet och inte förstår vart livet 
är på väg. Där fi nns smärta och kaos men 
också den underbart spirande glädjen när 
livet sakta vänder. Annandagen handlar om 
delandet av erfarenheter, att få berätta för 
varandra och för Gud om de erfarenheter 
vi gjort, få fundera över vart vi är nu och 
vad som ska hända sen, vandringen mot 
Emmaus. 

Välkommen till din kyrka för att dela 
bröd, tro och liv!

 *Samtal pågår är öppna samtal om 
existentiella frågor, torsdagar ca kl 18.45, 
en stilla mässa fi ras kl 18.

Samtal pågår

Påsk i Maria 
Magdalena

Lär dig nålfiltning 
och stöd faste-
kampanjen! 

svenska kyrkan samlar in 
pengar till psykosocialt arbete 
under fastan
Sms:a LIV till 72 905 så ger du 100kr. 
Swisha valfritt belopp till 9001223. Plus-
giro 90 01 22-3 • Bankgiro 900-1223

swisha 
valfritt belopp 

till 9001223

I vår fördjupas församlingens gudstjänstliv 
och vi bjuder även in till samtal på olika teman. 

MÄSSA I TAIZÉANDA
Mässa i Taizéanda torsdagar kl 18 i S:ta 
Maria Magdalena kyrka, en gudstjänst som 
har hämtat inspiration från det ekumeniska 
klostret Taizé i Frankrike. Efter gudstjänsten 
har vi samtal med olika teman

SAMTAL PÅGÅR
22/3 Kropp och själ – Inger Gustafsson. 
29/3 Skärtorsdagen – Annika Almström.  
5/4 Musikens betydelse – Johan Hansson 
Lindström. 12/4 Att förlora sig själv – Olof 
Skipper. 19/4 Livsmening – Ted Harris. 26/4 
Gränser – Hillevi Uddenfeldt.

MORGONBÖN
På onsdagar kl 07.30 har vi en lekmannaledd 
morgonbön på c:a 30 minuter i S:ta Maria 
Magdalena kyrka. Därefter fi nns det möjlig-
het att äta frukost tillsammans på ett närlig-
gande kafé.

Palmsöndagen 25/3 kl 11 Högmässa, 
präst: Hillevi Uddenfeldt, församlingskören

Skärtorsdag 29/3 kl 18 Skärtorsdagsmässa, 
präst: Elisabeth Jonsson

Långfredag 30/3 kl 11 Långfredagsguds-
tjänst, präst: Elisabeth Jonsson och Monica von 
Schreiner, Maria Magdalena Vokalensemble
Kl 16 Passionsmusik, se konserter till vänster

Påskdagen sö 1/4 kl 11 Högmässa, 
präst: Annika Almström, Maria Magdalena 
Kammarkör

Annandag påsk må 2/4 kl 11 Högmässa, 
präst: Annika Almström, solist: Ingrid Berg. 

PÅSKPYSSEL 25/3
Palmsöndagen 25 mars 2018 kl 14-16 
i församlingssalarna, Ragvaldsg 10.
För alla åldrar! Ingen kostnad.

Torsdag 22 mars kl 18-21 i församlings-
salarna, Ragvaldsgatan 10 • Kostnad 300 
kr (material ingår) • Allt överskott går till 
Fastekampanjen: att resa sig starkare.

Nålfi ltning (även kallad nåltovning) är 
en ganska ny teknik där man skapar två- 
eller tredimensionella alster med ull och en 
speciell nål med hullingar. Man »trasslar 
ihop« ullen till fasta former. Dessa kan 
göras hårda eller mjuka beroende på hur 
länge man bearbetar ullen. Man kan göra 
tavlor, fi gurer/skulpturer, halsband, bro-
scher, kylskåpsmagneter mm. Nålfi ltad ull 
är inte lika hållbar som våttovad ull (där 
man använder vatten och såpa). Därför 
lämpar sig nålfi ltade saker bättre för deko-
rativa saker än nyttoföremål.

Ull är ett fantastiskt material som det 
fi nns ett överfl öd av i Sverige. Tyvärr slängs 
mycket av den svenska ullen och de fl esta 
ylleprodukter importeras. Ull både värmer 
och kyler. Den brinner dessutom dåligt var-
för den lämpar sig bra i inredningstextilier. 
Den är helt enkelt ett naturligt funktions-
material.

Denna workshop ska vi tillverka små 
tvådimensionella fi gurer som kan användas 
som halsbandshängen, broscher, kylskåps-
magneter eller varför inte hängen i påskri-
set. Vi kommer hinna med några stycken. 

Den som vill kan även prova på en enklare 
tredimensionell fi gur eller göra en bild på 
en färdigtovad ullapp.

Anmälan: maria.magdalena@
svenskakyrkan.se eller 08-462 29 43, 
betalning på plats via Swish eller kontant.

maria-nytt
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Text: Annika Almström, 
kyrkoherde

FASTEKAMPANJEN
 I en katastrof behöver människor mat, 
vatten och tak över huvudet. Men också 
värdighet och hopp. Därför arbetar vi med 
psykosocialt stöd som gör att människor 
kan gå från att överleva till att leva.

En katastrof vänder upp och ner på allt. 
För att människor snabbt ska kunna åter-
hämta sig och känna att de återfår kontroll 
över situationen är det avgörande att ge stöd 
på rätt sätt.

Det psykosociala arbetssättet ser till att 
människor får rätt information, är delaktiga i 
beslut som rör deras egna liv och får stöd att 
utvecklas. Så kan människor resa sig starkare 
ur krisen.

Bilder: tv nålfiltning. T h: Efter att ha gått 
LWF:s skräddarutbildning har Hawa startat en 
egen verksamhet där hon syr skoluniformer 
som hon säljer. LWF tillhandahåller symaski-
nen som hon delar med tre andra kvinnor. Ett 
sätt att resa sig starkare. Foto t h: Magnus 
Aronson /Ikon.



KAFÉ I GEMENSKAP SÖDER 
Kafé gemenskap riktar sig till utsatta 
människor och är ett samarbete mellan 
kyrkor på Södermalm, Stockholms 
Stad och föreningen Ny Gemenskap. 
Kaféet drivs med hjälp av volontärer, 
anställd personal samt präst eller dia-
kon från några av söders församlingar. 
Maria Magdalena församling är där en 
dag i veckan. Kaféet har öppet kl 09-12 
måndag-fredag. Blecktornsgränd 13, 
T-bana Mariatorget.

TISDAGSLUNCH
Välkommen på lunch i församlings-
salarna på Ragvaldsgatan 10 tisdagar 
kl 12.30-14. Kostnad 50 kr. Vi har alltid 
vegetariska, glutenfria och laktosfria 
alternativ.

MARIAVÄNNERNA
Sällskapet Mariavännerna är en träff 
för daglediga där vi får ta del av olika 
program. Tisdagar kl 14 c:a en gång i 
månaden i församlingssalarna, Ragvalds-
gatan 10, då inget annat anges. Vi bju-
der på kaffe. Frågor: Elisabeth Jonsson, 
präst, 08–462 29 50. Välkommen även 
till lunchen som sker i anslutning till 
Mariavännerna.

20/3 »Världens musik«, Kaj Magnus-
son, Stellan Sagvik spelar och sjunger. 

17/4: »Visor och romanser«, 
Mikaela Thomson, sång och Axel 
Rystedt, piano. 

15/5: »Konstnärer i Maria Magda-
lena«, Historikern Linnéa Forsberg visar 
bilder och berättar om bl a Berta Hansson 
och Astri Taube.

BARN OCH FAMILJ
Våren 2018. Barnverksamhet med fasta 
grupper för barn 0-5 år och föräldrar, 
föranmälan. Ring 08-462 29 57 för mer 
information och anmälan. Det fi nns några 
platser lediga i gruppen för småbarn på 
tisdagar och gruppen för ensamstående 
föräldrar på onsdagar. 

Söndagsskola. Under första delen av 
högmässan samlas alla barn, oavsett ålder, 
för att lyssna på en bibelberättelse eller 
möta en person i Bibeln. Söndagsskolan 
slutar i god tid innan nattvarden. Alla 
barn är välkomna med eller utan föräldrar. 
Ingen föranmälan! Välkommen önskar 
Annika Sydow, församlingsassistent, 08-
462 29 57. Vårens söndagsskola:
25/3 Söndagsskola med påskpyssel 
efteråt
1/4 Söndagsskola**
8/4 Påsklov, ingen söndagsskola
15/4 Små och stora
22/4 Söndagsskola*
29/4 ingen söndagsskola
6/5 Söndagsskola
13/5 Söndagsskola***
20/5 Ingen söndagsskola, konfi rmation. 
*: även söndagsskola med Samuels 
teologiska hörna från åk 4. 
**: även söndagskola med Alfreds 
fi losofi ska hörna från åk 3.

BIBELSAMTAL: HERRENS BÖN
Samtalsgrupp med utgångspunkt 
i herrens bön på tisdagskvällar. Vi 
träffas i biblioteket, församlingssalarna, 
Ragvaldsgatan 10 tisdagar kl 18.30-
20.00 för bibelsamtal med utgångs-
punkt i Herrens bön. 6/3 Vår fader… 
20/3 Låt ditt rike komma, låt din vilja 
ske… 3/4 Förlåt oss…liksom vi har 
förlåtit…17/4 Utsätt oss inte för pröv-
ning…rädda oss från det onda… 

Ledare: Elisabeth Jonsson, präst. 

Lördag 21 april driver Maria Magdalena 
församling Lunch i Gemenskap, ett samar-
bete med föreningen Ny Gemenskap och 
kyrkor i Stockholm. Lunchen roterar mellan 
olika kyrkor i staden. Med hjälp av många 
volontärer har vi möjlighet att ordna med 
lunch mellan kl 12-15 (servering till kl 14) till 
200-250 behövande människor.

Församlingens ungdomsverksamhet åkte 
till Storlien på Sportlovet.

Drygt 30 ungdomar och ledare åkte på 
Sportlovet upp till Storlien, mot norska 
gränsen nordväst om Åre. Det var en 
riktig vargavinter som mötte dem med en 
morgontemperatur som aldrig steg över 
-20 grader och det var svårt att se över 
snövallarna även för de längsta. Men det 
bistra klimatet till trots åktes det ändå en 
hel skidor och snowboard, och framåt 
eftermiddagarna blev det riktigt behag-

Pilgrimsvandring i Tyresta

Lunch i 
gemenskap

Ny kyrkohand-
bok

Ungdomsgruppen till Storlien

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. Ti-on 
kl 11-17,  to kl 11-19.30 , fr-sö kl 11-17. Må 
stängt. 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

Annandag Påsk den 2 april kl. 13.00 efter 
Högmässan och kyrkkaffet avgår en buss 
från Maria Magdalena kyrka till Tyre-
sta nationalpark och Pilgrimscentrum 
i Tyresö församling.  Där kommer alla 
som önskar få gå Frälsarkransvandring 
på 3,5 km i parken eller i skogen efter att 
ha stärkt sig med smörgåsar och kaffe på 
Pilgrimscentrets café.  Den som vill får 
stanna på caféet och bara vara. Hemkosten 
beräknas c a kl. 16.00.

Anmälan till utfl ykten är ett trevligt 
måste, den kan göras på tel: 08-462 29 43 

Bilder. Ovan: hissnande utsikt i Storlien. Foto: 
Saga Paladino. Ovan t h: pjäxjustering i backen. 
Foto: Saga Paladino. Mitten t h: grillning på 
eftermiddagen när temperaturen stigit till 
dräglig nivå. Nedan t h: lekar i konferensrum på 
Högfjällshotellet. 

ligt i solen, som lyste nästan hela veckan. 
Kvällarna spenderades i en konferenslokal 
på högfjällshotellet där man umgicks och 
lekte lekar för att sedan avsluta med kvälls-
andakt.

Vi får en ny kyrkohandbok som skall tas i 
bruk på pingstdagen. 

Efter högmässan 29 april, vid kyrkkaffet 
ca kl 13.00, fi nns möjlighet för alla som är 
intresserade att samtala om våra gudstjänster. 
Kyrkoherde Annika Almström leder sam-
talet. Välkommen!

(tisdag- fredag 9 till 12) eller via mail till: 
maria.magdalena@svenskakyrkan.se eller 
inessa.rejer@svenskakyrkan.se senast den 
22 mars. Kostnad per person är 50 kr och 
vi reser med Sundbergs busstrafi k.  Bus-
sarna är utrustade med toalett och en hiss-
anordning för rullstolsburna personer och 
plats för en mängd rollatorer! Anmälan är 
bindande. 

Varmt välkomna att vara med!

Annika Almström, kyrkoherde
Inessa Rejer, diakon


