
Församlingen åker på utflykter på mån-
dagar i sommar. 

Utflyktsmål: 
25/6 Norrtälje
2/7 Vaxholm
9/7 Sigtuna
16/7 Nynäshamn
23/7 Bussresa till Skokloster

SL-kort behövs till alla utfl ykter förutom 
Skokloster, har du inget och har svårt med 

Sommarutflykter Sommarkyrka

Stockholm har 
de senaste veck-
orna badat i sol och 
värme, naturen har 
fullkomligen explo-
derat i blomster-
prakt och på söders 
höjder blommar 
hägg och syren 
samtidigt. I stads-
livet har uteserver-
ingarna kommit 
igång och folklivet 
har tagit fart. Över-
allt sjuder livet.

Hemma hos mig är bland det första som 
händer på uteplatsen att maskrosorna letar 
sig fram i de smala skarvarna mellan stenplat-
torna. Korta och liksom krypande eller långa 
och gängliga. De får mig att tänka på alla s k 
maskrosbarn som överlever, växer och blom-
mar trots svåra omständigheter. Maskrosbar-
nen är barn som inte får den omvårdnad och 
omsorg som barn egentligen behöver, som 
själva måste ta ett vuxenansvar i tidig ålder. 
För en del år sedan läste jag en bok om ett av 
dessa maskrosbarn. Berättelsen om en kvinna 
som vuxit upp med missbrukande föräldrar 
och därför inte blev sedd. Hon hittade sin 
näring hos en äldre granne, en kvinna som 

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 
(samtal t o m 31/5)
Sö 3/6 kl 11 Högmässa, E Jonsson, solist: 
Tilde Rödland
Sö 10/6 kl 11 Högmässa, H Uddenfeldt
Sö 17/6 kl 11 Högmässa, Henrik Hammar
Midsommardagen lö 23/6 kl 11 Hög-
mässa, K-E Nylund
Sö 24/6 kl 11 Högmässa, A Almström
Sö 1/7 kl 11 Högmässa med konfirma-
tion, H Uddenfeldt
Sö 8/7 kl 11 Högmässa, E Jonsson
Sö 15/7 kl 11 Högmässa, L Lifvendahl

söndagsskolan har sommaruppehåll • 
börjar igen i höst

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria Magda-
lena kyrka, fritt inträde. 
31/5 Sångverkstad för mogna röster 
medverkar under ledning av Axelina Lind-
holm. Axel Rystedt, orgel.
7/6 Barock cellomusik, sonater från 
1700-talet av bl a Marcello och De 
Fesch. David Gammelgård, barockcello
Johan Hansson Lindström, kistorgel och 
cembalo.
14/6 Bach och Pachelbel, Axel Rystedt, 
orgel.
Därefter sommaruppehåll. Lunch-
musiken börjar igen 23/8.

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

öppen sångverkstad
To 31 maj kl 11.00 på Kvarng 1 (obs!),  
Öppen sångverkstad med termins-
avslutning. Alla som är intresserade 
av sångverkstad för mogna röster är 
välkomna till Kammarmusiksalen. Där-
efter blir det lunchmusik i kyrkan kl 12.15 
där gruppen medverkar. Kaffe och mingel 
efteråt. Mer info Axelina Lindholm 070-
717 00 98.

nationaldagskonsert
Nationaldagen on 6 juni kl 20
Maria Magdalena Vokalensemble med 
solister sjunger svensk körlyrik och 
soloromanser av Stenhammar, Peterson-
Berger, Alfvén, Malmfors m fl, samt en 
tolvstämmig fantasi av Jan Sandström 
över en same jojk »Vuojnha Biegga«. 
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. Biljetter via Ticketmaster.

Bild: Maria Magdalena Vokalensemble.

Maskrosor och medmänsklighet
»Att bli sedd, att få en plats 
där man kan få vara någon, 
få människor att prata med 
och dela erfarenheter med 
är oerhört viktigt för oss 
alla. Det behövs kanske inte 
alltid så stora insatser för 
att en medmänniska eller 
man själv ska må betydligt 
bättre.«
öppnade sin dörr för henne, bjöd på saft och 
bullar, pratade, såg henne. Hos den grannen 
blev den unga kvinnan till, det var där hon 
blev sedd, fi ck pröva tankar och funderingar, 
fi ck höra att hon var en bra människa. Tack 
vare den kvinnan orkade den unga fl ickan 
med sitt liv och kunde bygga en framtid, hon 
var sedd.

I nyheterna för ett par dagar sedan var det 
ett reportage från en stad i England där man 
startat ett projekt för att minska ensamheten. 
Det visade sig nämligen i undersökningar att 
de som sökte vård, framförallt akutsjukvård, 

Samtal pågår
Mässa i Taizéanda med efterföljande samtal 
på torsdagar samt morgonbön på onsdagar.  

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
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Text: Annika Almström, 
kyrkoherde

SAMTAL PÅGÅR
31/5 Att ge – Bengt Johansson.
Samtalen tar sedan sommaruppehåll och 
börjar igen i höst.

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 när-
liggande kafé. Slutar 13/6 börjar igen 29/8.

Skoklosters slott är det största privat-
palats som någonsin har byggts i Sverige.

ekonomin kan du kontakta Annika Sydow, 
08-462 29 57, som även svarar på frågor 
om utfl ykterna. 

Hur går det till? 
Föranmälan till Annika Sydow, 
072-222 38 40. Vi träffas kl 10 vid den 
södra porten till S:ta Maria Magdalena 
kyrka. Vi återkommer mellan kl 15 och 16 
samma dag. Du har med dig egen matsäck, 
församlingen står för kaffe och kaka. 
Välkommen önskar Annika m fl !

gudstjänster
Förutom gudstjänster som vanligt på sön-
dagar kl 11, tisdagar kl 12 och torsdagar 
kl 18 kommer vi att ha middagsbön kl 12 
onsdag till fredag. 

kaffe på mariatorget
Onsdagar kl 12.30-14 bjuder församlingen 
på kaffe på Mariatorget 27/6-15/8 (ej vid 
regn). 

sommarmusik
På torsdagskvällarna kl 19, efter mässan, 
har vi sommarmusik, se programmet på 
högersidan. 

utflykter
På måndagar har vi utfl ykter, se program 
till vänster. 

Öppettider
Expeditionen och kyrkan har öppet som 
vanligt under sommaren. 

i väldigt hög utsträckning också var personer 
som upplevde sig som ensamma i livet. Man 
startade då ett projekt med s k social-lotsar 
som på olika sätt uppmärksammar den som 
är ensam, guidar till sociala sammanhang där 
man kan hitta människor med gemensamma 
intressen. Projektet är en stor framgång och 
redan efter ca två år kan man konstatera att 
antalet som söker akutsjukvård gått ner med 
femton procent. Hade det varit en medicin 
som gjort detta skulle den varit oerhört 
efterfrågad. Men nu är det inte någon medicin 
utan medmänsklighet som gör att människor 
blir friskare. Forskning har visat att ensamhet 
gör att våra kroppar, som är programmerade 
för ett liv i en fl ock, lever i ständig beredskap 
för att försvara sig. Hela kroppen går i försvar 
vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, 
demens, kroppssmärta o s v.

Att bli sedd, att få en plats där man kan 
få vara någon, få människor att prata med 
och dela erfarenheter med är oerhört viktigt 
för oss alla. Det behövs kanske inte alltid så 
stora insatser för att en medmänniska eller 
man själv ska må betydligt bättre. De här 
berättelserna får mig att fundera över hur vi 
i kyrkan ska kunna bidra med platser och 
sammanhang där människor kan bli sedda 
och växa. 

Vad tänker du?



star warsbröllop 
4/5 (May the fourth) var det Star 
Wars bröllop i S:ta Maria Magdalena 
kyrka, ovan kyrkoherde Annika Almström 
och prästkandidat Randi Guldstrand med 
R2-D2. Se fler bilder på församlingens 
Facebooksida. 

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. T o m 29/5 sedan sommar-
uppehåll. 

BARN OCH FAMILJ
Hösten 2018. Barnverksamhet med 
fasta grupper för barn 0-5 år och för-
äldrar, föranmälan. Ring 08-462 29 57 
för mer information och anmälan. 

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.

Tack ni snälla familjer som har skänkt barn-
cyklar! Vi är fortfarande i behov av cyklar 
till en mamma och en stor pojkcykel till en 
15-åring (eventuellt en herrcykel). 
Om du har något av detta ring gärna för-
samlingsassistent Annika Sydow eller skicka ett 
sms på 072-222 38 40. Tack på förhand!

Cyklar sökes!

Barnkörkonsert

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

KYRKODILEN PÅ SEMESTER

Barn i kyrkan har sommaravslutning en 
vecka tidigare, 31/5, då medarbetarna är 
på personaldag 7/6. 

I Mara-regionen 
i Tanzania 
könsstympas 
nästan 70 
procent av 
alla flickor. 
Rebecca, 17 år, 
vägrar. Det har 
gjort henne 
hemlös, ut-
stött och hon 
har förlorat 
kontakten med sin familj. Men hon står 
fast.

– Det finns absolut inget positivt med 
könsstympning och det måste stoppas 
nu, säger hon.

Allt fl er föräldrar, fl ickor och pojkar gör 
som Rebecca. De säger nej. Svenska kyrkan 
driver sedan ett par år tillbaka ett projekt i 
regionen för att försöka stoppa en tradi-
tion som innebär livslångt lidande, ibland 
död, och som är ett brott mot mänskliga 
rättigheter.

Mary Maseke, själv mor till döttrar, och 
engagerad i kyrkans projekt har också 
tagit ställning. Hon vägrar låta sina döttrar 
utsättas för ritualen. Det fi ck till följd att 

Bilder. T v: Rebecca.T h: varje år riskerar 
cirka 3 miljoner flickor att könsstympas. Foto: 
Martina Cronerv.

Bild: vårkonsert med barnkörerna. Foto: Lars 
LIfvendahl

Tanzania: Rebecca vägrar könsstympas 

Årets sommarmusik

hennes man lämnade henne och att hon 
blivit hotad till livet.

Kristina Thomas Burunna arbetar med 
att könsstympa unga fl ickor. Hon har ärvt 
yrket av sin mormor och var länge stolt 
över det. Idag vill hon sluta, och projektet-
jobbar för att hon ska hitta annan inkomst.

– Jag ser till att få vara ensam med 
fl ickan och jag frågar om hon är där av 
egen fri vilja. Är hon inte det, pudrar jag 
hennes ansikte med mjöl,(tecknet på att 
fl ickorna genomgått ritualen), utan att ut-
föra ingreppet. För de fl ickor som säger att 
de vill gör jag bara ett litet snitt. Jag skär 
inte bort något.

Martina Cronery.

stöd varje flickas rätt 
till sin egen kropp – P190 
- en del av Svenska kyrkans 
internationella arbete

Frågan om kvinnlig könsstympning är 
känslig i Tanzania. Det är en djupt rotad 
tradition som, liksom alla traditioner, är 
mycket svår att ändra på. Könsstymp-
ning är en olaglig sedvänja som som i alla 
tider har försatt kvinnor och flickor i en 
livsfarlig situation och orsakar men för 
livet. Det brutala övergreppet är för-
bjudet enligt lag, ändå stympas runt 70 
procent av flickorna i vissa områden. 

swisha till: 9001223
ange p190
pg: 90 01 22-3
bg: 900-1223 
tack för din gåva!

Torsdagar kl 18 i S:ta Maria Magdalena 
kyrka • Fritt inträde

5/7 A Due Cembali-musik för två cem-
bali
Låt dig dras med i en raffl ande duell när 
cembaloduon Åberg/Lindström bänkar 
sig bakom var sitt instrument och släpper 
loss hela sitt spektrum av musikalitet och 
humor. Benjamin Åberg, Johan Hansson 
Lindström cembalo.

12/7 Blandade smaker – tysk, fransk och 
italiensk musik från 1700-talet
Under 1700-talet började musiker blanda 
de stolta nationella musikstilarna som en 
god musiker skulle behärska. En kväll 
med italiensk hetta, franska danser och 
tyskt fi nlir, allt enligt »Den goda smaken«. 
Barockensemble Hofmusik, Stockholm, 
på tidstrogna instrument. Kerstin Frödin,  
oboe. Olle Torssander traversfl öjt. David 
Gammelgård violoncell. Johan Hansson 
Lindström cembalo. 

19/7 Cold blue steel and sweetfire
– en hyllning till Joni Mitchell
Joni Mitchell – ett unikum. Rösten, text-

erna, musiken och gitarrspelet har gjort 
henne till en av de mest betydelsefulla per-
sonerna i populärmusikens historia. Sara 
Niklasson och Jesper Andersson tolka låtar 
ur Mitchells fantastiska repertoar. 

26/7 Pianoafton 
Musik av J S Bach, W A Mozart och 
Herman Berens d ä.  Ludvig Nilsson, 
piano.

2/8 Vild frihet och stilla andrum – en 
konsert i folkmusikton 
Trio Törn är ett möte mellan tre starka 
personligheter med rötterna i den svenska 
folkmusiken som med den unika sätt-
ningen fi ol, cello och nyckelharpa stän-
digt experimenterar med instrumentens 
möjligheter och som gång på gång provar 
traditionens gränser. Klara Källström, 
cello, Olof Kennemark, fi ol och Petrus 
Dillner, nyckelharpa.

9/8 Along the field – svenska romanser, 
tyska lieder och Ralph Vaughan-Williams. 
Sångcykel för sopran och violin. Karin 
Blom, sång, Torun Fredberg, violin och 
Axel Rystedt, piano och orgel.

Bild: Trio Törn framträder 2/8. 

Söndag 6/5 bjöd församlingens alla 
barnkörer in till vårkonsert. Med sång 
och sceneri framfördes sånger ur Ord-
språksskatten – en föreställning för hela 
familjen, komponerad av vår egna Linda 
Börjesson. Kyrkan var full till bredden och 
applåderna ville aldrig sluta. Stort tack 
till alla barn med föräldrar och musiker! 
Piano: Ted Hector, trummor: Anders Hed-
lund, bas: Paul Börjesson, gitarr: Jacob 
Melkstam, fi ol/keyboard: Andreas Fors-
man, fl öjt: Therese Börjesson, dirigent: 
Linda Börjesson.

i väldigt hög utsträckning också var personer 
som upplevde sig som ensamma i livet. Man 
startade då ett projekt med s k social-lotsar 
som på olika sätt uppmärksammar den som 
är ensam, guidar till sociala sammanhang där 
man kan hitta människor med gemensamma 
intressen. Projektet är en stor framgång och 
redan efter ca två år kan man konstatera att 
antalet som söker akutsjukvård gått ner med 
femton procent. Hade det varit en medicin 
som gjort detta skulle den varit oerhört 
efterfrågad. Men nu är det inte någon medicin 
utan medmänsklighet som gör att människor 
blir friskare. Forskning har visat att ensamhet 
gör att våra kroppar, som är programmerade 
för ett liv i en fl ock, lever i ständig beredskap 
för att försvara sig. Hela kroppen går i försvar 
vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, 
demens, kroppssmärta o s v.

Att bli sedd, att få en plats där man kan 
få vara någon, få människor att prata med 
och dela erfarenheter med är oerhört viktigt 
för oss alla. Det behövs kanske inte alltid så 
stora insatser för att en medmänniska eller 
man själv ska må betydligt bättre. De här 
berättelserna får mig att fundera över hur vi 
i kyrkan ska kunna bidra med platser och 
sammanhang där människor kan bli sedda 
och växa. 

Vad tänker du?


