
Har du en cykel som du eller ditt barn inte 
använder längre? Vi behöver cyklar till en 
10-årig fl icka, pojkar på 13 och 15 år och en 
mamma. Om du har något av detta ring gärna 
församlingsassistent Annika Sydow eller skicka 
ett sms på 072-222 38 40. Tack på förhand!

Kyrkklockorna kommer ej att ringa kl 22-08 
p g a klagomål till Länstyrelsen av hyres-
gäster i området.

Cyklar sökes!

Klockringning 
begränsas

Gospel med 
Anna Weister

Senaste tiden har 
dopet varit lite ex-
tra uppmärksam-
mat i vår försam-
ling, det har varit 
dopfest där de barn 
som döpts senaste 
halvåret fått varsin 
dopängel, ätit tårta 
och firat med bal-
longer. Vi har haft 
drop-in-dop där 
den som velat kun-
nat bli döpt, barn 
som vuxen.

Kommer du ihåg ditt dop? Någon kanske 
gör det om man döpts som konfi rmand eller 
vuxen, de fl esta av oss minns det inte. Dopet 
var något som hände en gång för länge sen. 
Det jag vet från mitt dop var att det ägde rum 
24 juli 1970 och att jag skrek från det att jag 
bars in till dess att allt var över, och jag bars 
ut igen med lite blött hår.

Som engångshändelse betyder kanske inte 
dopet så jättemycket eftersom få av oss ens 
kommer ihåg det, det var en fest som fi rades 
av våra anhöriga och församlingen. Men do-
pet kan vara och är så mycket mer än en hän-
delse som hände en gång för länge sen, dopet 

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 
(ej 10/5)
Sö 6/5 kl 11 Högmässa, L Lifvendahl
Kristi himmelsfärds dag to 10/5 kl 08 
Gökotta på Mariaberget, L Lifvendahl
Sö 13/5 kl 11 Högmässa, E Jonsson, 
Maria Magdalena församlingskör
Sö 20/5 kl 11 Högmässa med konfir-
mation, H Uddenfeldt, Högstadiekören
Sö 27/5 kl 11 Högmässa, L Lifvendahl, 
Maria Magdalena Vokalensemble
Sö 3/6 kl 11 Högmässa, E Jonsson

söndagsskola nästan varje söndag – 
läs mer i högerspalten

LUNCHMUSIK
To kl 12.15 i S:ta Maria Magdalena kyrka, 
fritt inträde. Se program till höger. 

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

vårkonsert
Sö 6 maj kl 16. Med sång och sceneri 
framför Maria Magdalena barnkörer 
sånger ur Ordspråksskatten –en fö-
reställning för hela familjen! Piano: Ted 
Hector, trummor: Anders Hedlund, bas: 
Paul Börjesson, gitarr: Jacob Melkstam, 
fiol/keyboard: Andreas Forsman, flöjt: 
Therese Börjesson, dirigent: Linda Börjes-
son. Fritt inträde.

kammarkören i 
amerikanskt möte
Sö 20 maj kl 18. Missouri University 
Singers & Maria Magdalena Kammar-
kör. Dirigenter Paul Crabb och Mats 
Nilsson. Inträde 100 kr/stud 50 kr, läs 
mer till höger. 

gospelkonsert 
Ti 22 maj kl 19.30, Maria Magdalena Gos-
pel, gästsolist: Anna Weister Andersson, Läs 
mer till höger. Fritt inträde.

credo symphoniacum
Sö 27 maj kl 16, Otto Olssons magnifika 
orgelsymfoni ”Credo Symphoniacum” är 
ett monumentalverk som saknar mot-
stycke i den svenska orgelrepertoaren. 
Här tas hela orgelns klangpalett tillvara. 
Kom och utforska den romantiska orgelns 
uttrycksmöjligheter! Axel Rystedt, orgel. 
Fritt inträde.

nationaldagskonsert
Nationaldagen on 6 juni kl 20
Maria Magdalena Vokalensemble med 
solister sjunger svenskt. Dirigent Mats 
Nilsson. Fritt inträde.

»jubilate deo!«
Lö 9 juni kl 19. 80-årsjubileum av  Stock-
holms Gosskör. Nyskrivet verk av Karl 
Jenkins tillägnat Stockholms Gosskör, samt 
musik av Joseph Haydn och Palestrina. 
Stockholms Gosskörs konsertkör, Erik 
Wadman piano och orgel. Karin Skogberg 
Ankarmo dirigent. 

öppen sångverkstad
To 31 maj kl 10.45 på Kvarng 1 (obs!),  
Öppen sångverkstad med terminsav-
slutning. Alla som är intresserade av 
sångverkstad för mogna röster är väl-
komna till Kammarmusiksalen. Därefter 
blir det lunchmusik i kyrkan kl 12.15 där 
gruppen medverkar. Lätt lunch och mingel 
efteråt. Mer info Axelina Lindholm 070-
717 00 98.

Våra liv ryms i dopet 
»När dopet får vara en livs-
tolkning blir det så mycket 
viktigare och så mycket 
större än en fest en gång 
för länge sen. I dopet ryms 
hela det mänskliga livet 
eftersom dopet är en sym-
bolisk handling för påskens 
händelser.«
är ett tillstånd, något att leva i och tolka livet 
utifrån. I dopet fi nns livet och döden, kampen 
och hoppet.

När dopet får vara en livstolkning blir det 
så mycket viktigare och så mycket större än 
en fest en gång för länge sen. I dopet ryms 
hela det mänskliga livet eftersom dopet är en 
symbolisk handling för påskens händelser.

I dopet fi nns hela våra liv, där fi nns skär-
torsdagens festmåltid när Jesus fi rar påsk 
med sina lärjungar, senare ensamhet och 
ångest när vännerna sviker och soldaterna 
griper honom. Tillfällen då vi känner oss 
svikna av människor vi litat på, på samma 

sätt som Jesus sveks av sina lärjungar. Där 
fi nns ensamheten i livet, de tillfällen då ingen 
annan kan hjälpa oss utan vi ställs inför livet 
och blir tvungna att fi nna vår väg, söka Gud, 
livets rötter. 

I dopet fi nns långfredagens smärta, då när 
livet rasar, kanske är det relationer som går 
sönder, kanske människor vi älskar som dör, 
vi blir sjuka, arbetslösa eller något annat som 
gör att livets trygghet raseras. Men där fi nns 
också de människor som inte skräms av smär-
tan utan följer med hela vägen till korset. Som 
Maria från Magdala och Johannes följde Jesus 
till korset, stod där hos honom när han dog. 

Sist och inte minst fi nns i dopet också 
påskdagens gryning, då när ljuset och livet 
vänder åter. Den tomma graven, döden, 
mörkret som inte kunde hålla kvar, livet som 
vänder åter. Som när det första leendet letar 
sig fram på våra läppar efter en svår tid, de 
första gångerna som livet känns lite gott igen, 
den första nattens goda sömn efter lång tid av 
sömnlöshet.

Våra liv och Jesus liv knyts samman i dopet 
och vi får vila i att vi är döpta in i ett sam-
manhang där ljuset alltid vinner över mörk-
ret, där livet alltid vinner över döden, kanske 
inte i dag, kanske inte om en månad men 
någon gång, någonstans kommer gryningen.

Samtal pågår

Kammarkören möter Missouri 
University Singers

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

Kristi Himmelfärdshelgen åker Maria 
Magdalena Kammarkör på turné till Polen 
med konserter i Krakow, Wroclaw och 
Swidnica. Söndag den 20 maj kl 18.00 
framför vi turnéprogrammet i Maria Mag-
dalena kyrka som består av nordisk och 
baltisk körmusik av bl a Wikander, Rehn-
qvist och Ešenvalds. Samt ett uruppförande 
av Emil Råberg, en av våra andrabasar.

Vi får denna konsert även besök av 
Missouri University Singers från USA, som 
kommer att dela konserten med oss. 

Maria Magdalena Gospel gästas av Anna 
Weister Andersson, gospelartist, låtskrivare 
och körledare som arbetat med bl a Frank 
Ådahl, Cinque Cullar och Kim McFarland. 
   Välkommen på konsert tisdag 22/5 kl 
19.30. Maria Sandell, dirigent. Daniel 
Stenbaek, fl ygel. Magnus Ahlgren, bas. Oscar 
Eriksson Uggla, slagverk. Fritt inträde. 
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Text: Annika Almström, 
kyrkoherde

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.

Missouri University singers består av 
ca 40 medlemmar och är en av dom mest 
kända och uppskattade universitetskörerna 
i USA och har tidigare turnerat bl a i Eu-
ropa och Kina. Stockholmsbesöket ingår i 
en Skandinavienturné, och under sin ledare 
Paul Crabb sjunger kören musik från både 
USA och Europa från olika epoker.

Så – det blir lite speciell körfest denna 
söndagkväll. Varmt välkomna!

Bild: Missouri University Singers. 

SAMTAL PÅGÅR
3/5 Våga vara – Annika Almström
10/5 Inget samtal – Kristi himmelsfärds dag
17/5 Ömhet – Göran Kåring
24/5 Erfarenheter som bärs 
– Eric Dominicus 
31/5 Att ge – Bengt Johansson

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.



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.

15/5: »Konstnärer i Maria Magda-
lena«, Historikern Linnea Forsberg visar 
bilder och berättar om 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:
6/5 Söndagsskola
13/5 Söndagsskola***
20/5 Ingen söndagsskola, konfi rmation. 
27/5 Söndagsskolans avslutning. 
*: även söndagsskola med Samuels 
teologiska hörna från åk 4. 
**: även söndagskola med Alfreds 
fi losofi ska hörna från åk 3.

EKONOMISKT STÖD FRÅN 
STIFTELSE TILL SOMMARKOLLO
Ekonomiskt behövande kan söka bidrag 
ur Stiftelsen Barnglädje Sigrid Sjöberg 
till sommarkollo/lägervistelse för barn 
och ungdomar. I första hand för boende 
i Maria Magdalena församling, men även 
för barn och ungdomar i Stockholms 
södra förorter. Kontakta stiftelsehandläg-
garen på tfn 08-462 29 46. Ansök senast 
10 juni 2018.

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria Magda-
lena kyrka, fritt inträde. 
3/5, Musik av Otto Olsson m.fl . Axel 
Rystedt, orgel. 10/5, Trios! Musik av bl a 
JA Sorge & JL Krebs. Johan Hansson 
Lindström, orgel. 17/5, Musik av Bach 
och Buxtehude, Axel Rystedt, orgel. 
24/5, Varma vindar, galant musik från 
Frankrike och Italien. Johan Hansson 
Lindström, orgel. 31/5, Sångverkstad 
för mogna röster medverkar under 
ledning av Axelina Lindholm. Axel 
Rystedt, orgel.

Söndag 22 april firade församlingen sin första 
dopfest i kyrkan och församlingssalarna. 
Dopänglarna fi ck äntligen komma hem till 
sina dopfamiljer. Sedan blev det mat, lek 
och ballonger. Nästa dopfest sker den 18 
november, då alla nyligen döpta bjuds in 
till kalas för att fi ra dopet. Stort tack till 
alla som deltog denna härliga dag!

Under påsklovet åkte vårens konfirmand-
grupp till Berlin, höjdpunkten på Maria 
Magdalena församlings alternativ Global 
Berlin. 

Bussen fylldes och med konfi rmander, 
ungdomsledare och anställda, totalt var det 
50 personer som åkte med på resan. 

Första dagen avslutades med stämnings-
fullt påsknattsfi rande i Berlins domkyrka. 
De följand dagarna blev det studiebesök på 

Lunch och lek Barn i kyrkanDopfest

Konfirmationsresa till Berlin

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

Bilder. T v: på väg ut ur bussen i Berlin. Ovan: 
Sara och Love framför Berlinmuren och ett av 
konstverken på East side Gallery. Nedan: besök 
på Koncentrationslägret Sachsenhausen. Foto: 
Edvin Lindmark.

bland annat Brandenburger Tor, mot-
ståndsmuseumet mot Nazismen, Sachsen-
hausens koncentrationsläger och i Luthers 
hemstad Wittenberg. 

Förutom stadsvandringar och lite fritid 
hade konfi rmanderna pass om kristendom 
och livsfrågor.

Konfi rmationstiden avslutas med hög-
mässa som konfi rmanderna själva utformar 
söndag 20 maj kl 11, välkommen!

Kristi himmels-
färds dag

Missouri University singers består av 
ca 40 medlemmar och är en av dom mest 
kända och uppskattade universitetskörerna 
i USA och har tidigare turnerat bl a i Eu-
ropa och Kina. Stockholmsbesöket ingår i 
en Skandinavienturné, och under sin ledare 
Paul Crabb sjunger kören musik från både 
USA och Europa från olika epoker.

Så – det blir lite speciell körfest denna 
söndagkväll. Varmt välkomna!

Gökotta på Kristi himmelsfärds dag 
torsdag 10 maj kl 8 på Mariaberget vid 
förskolan på Blecktornsgränd 3. Präst: 
Lars Lifvendahl. Svenska Messingcapellet. 
Tag gärna med frukostkorg och något att 
sitta på. 

Bild till höger: Gökotta på Mariaberget på Kristi 
himmelsfärds dag. Foto: Claire Lindberg.

Kom på förmiddagshäng i kyrkan! Barn 0-5 år 
i vuxet sällskap. Sångstund, träffa kyrkodi-
len, fi ka, lek och pyssla, upptäcktsfärder 
(orgeläventyr skattjakt). Följande torsdagar 
kl 09.20-11: 3/5, (ej 10/5), 17/5, 24/5, 31/5 
och 7/6 i S:ta Maria Magdalena kyrka. Vär-
dar: Lars, präst 073-941 55 27 och Annika, 
församlingsassistent 072-222 38 40.

Bild ovan: Lily-Philippa, dotter till en mamma 
i tisdagsbarngruppen visar upp sin dopängel. 
Änglarna görs av församlingens skolstöds-
samarbete i Guatemala, Maria Panabaj. Foto: 
Lars Lifvendahl. 

Bild Leo hjälper till och serverar på lunch och 
lek. Foto: Lars LIfvendahl. 

Bilder ovan: barn i kyrkan, nedan: kyrko-
dilen. Foto: Lars Lifvendahl

Vårens första »Lunch och Lek« i försam-
lingssalen! Ensamstående föräldrar med 
barn bjuds in till måltid, sångsamling och 
lek/pyssel, under ledning av församlingsas-
sistent Annika Sydow. Lunch och lek sker 
en gång i månaden. Är du intresserad av 
att vara med, ring eller sms:a Annika på 
072-222 38 40.


