
»Sommarslätt«
Man har sett så mycket.
Verkligheten har tärt så mycket på en,
men här är sommaren till sist:
en storfl ygplats - trafi kledaren tar ner
lass efter lass med frusna
människor från rymden.
Gräset och blommorna – här landar vi.
Gräset har en grön chef.
Jag anmäler mig.
Tomas Tranströmer
i Klanger och spår (1966)
 
»Här landar vi«, så kan det kännas inför 

sommarens intåg i liv och almanackor.
Det är dags att gå in för landning, lugna 

ner, stanna till. För några blir det en tid för 
vila och återhämtning, för någon annan 
en tid då staden avfolkas på grannar och 
vänner och ensamheten blir mer påtaglig. 
Våra liv och våra livssituationer kan se 
så olika ut och därmed blir tolkningen av 
sommaren med dess lugnare tempo också 
lite olika.

När församlingen går in för landning 
i sommartid avslutas grupper, körer och 
öppna verksamheter, lugnet lägger sig och 
vårt fokus blir än mer koncentrerat. Kyr-

GUDSTJÄNSTER
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13
Mässa tisdagar kl 12
Middagsbön kl 12, onsdag till fredag,  
27/6-17/8. 
Stilla mässa torsdagar kl 18
Midsommardagen lö 23/6 kl 11 Hög-
mässa, Karl-Erik Nylund
Sö 24/6 kl 11 Högmässa, Annika Alm-
ström
Sö 1/7 kl 11 Högmässa med konfirma-
tion, Hillevi Uddenfeldt
Sö 8/7 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jons-
son
Sö 15/7 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl
Sö 22/7 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl
Sö 29/7 kl 11 Högmässa, Monica T 
Sivberg
Sö 5/8 kl 11 Högmässa, Annika Alm-
ström
Sö 12/8 kl 11 Högmässa, Henrik Hammar
Sö 19/8 kl 11 Högmässa, Annika Alm-
ström
Sö 26/8 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson
Sö 2/9 kl 11 Högmässa, Hillevi Uddenfeldt
Sö 9/9 kl 11 Upptaktshögmässa, alla 
präster

söndagsskolan har sommaruppehåll • 
börjar igen i höst

KONSERTPROGRAM
Se information på högersidan. 

SOMMARKYRKA

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 27/6-17/8. 

kaffe på mariatorget
Onsdagar kl 12.30-14 bjuder församling-
en 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 utflykter, se program 
till höger. 

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.

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.

CYKLAR SÖKES!
Tack ni snälla familjer som har skänkt 
barncyklar! 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!

Tid för möten med Gud och medmänniskor
»Det är dags att gå in för 
landning, lugna ner, stanna 
till. För några blir det en tid 
för vila och återhämtning, 
för någon annan en tid då 
staden avfolkas på grannar 
och vänner och ensamhe-
ten blir mer påtaglig. Våra 
liv och våra livssituationer 
kan se så olika ut och där-
med blir tolkningen av som-
maren med dess lugnare 
tempo också lite olika.«

kan är fortfarande 
en plats där man 
kan landa, en plats 
för andakt och 
möten, en plats att 
landa på eller i.

När verksamhe-
terna stannar av 
och medarbetare 
går på semester 
koncentrerar vi 
oss på det som 
är den verkliga 
kärnan: gudstjäns-
ter, andakter och 
möten mellan människor. När vi går in 
för landning i sommartid så landar vi i det 
inre, i möten med Gud och medmännis-
kor. Våra gudstjänster fortgår nästan som 
vanligt, någon byter form lite grand, men 
vi utökar med middagsböner onsdag-fredag 
kl 12. Det fi nns fl er möjligheter att mötas 
i kyrkan, ha andakt och ta en kopp kaffe, 
språkas vid med medarbetare och andra 
deltagare.

Nu fl yttar vi också ut på Mariatorget, 
onsdagar från kl 12.30 fi nns församlingen 
där, serverar kaffe och är tillgängliga för 

Hon har tvingats fly i panik under en rebel-
lattack där båda hennes föräldrar dödades. 
Hon vet inte om någon från hennes familj 
lever och var de i så fall tagit vägen. Hon har 
placerats i ett flyktingläger utan tillräckligt 
med mat och utan tillförlitlig sjukvård. Hon 
har förlorat sin åtta månader gamla dotter, 
utan förklaring till varför sjukhuset i lägret 
inte lyckades rädda henne. Ändå är Bella 
idag en av Kakumas mest engagerade ung-
domsledare, som med sprudlande energi 
kämpar för flickors rätt till sport och fritid. 

Bella ropar med ivriga gester ut över 
fotbollsplanen där tjejerna i laget »Fredsför-
svararna« värmer upp inför matchen. Det är 
andra säsongen sedan tjejligan Divas League 
startade i fl yktinglägret Kakuma. Bella är en 
av dem som sett till att en tjejliga kommit 
igång. Det är inte bara killar som ska ha rätt 
att idrotta på hög nivå, även tjejernas talang 
behöver erkännas och uppmuntras. 

– Det som motiverar mig att hjälpa tjejerna 
är att jag vet att jag älskade sport när jag var 
ung och när jag började med sporten fi ck jag 
massor med vänner, massor med kunskap och 
jag älskade det. På så sätt har det hjälpt mig att 
förbättra mitt liv. Så min talang för jag vidare 
till dessa tjejer, säger Bella med engagemang. 

maria-nytt
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Text: Annika Almström, 
kyrkoherde

»Dom kallar mig Mama Sport«
Flickor på flykt är extra utsatta
Flickor som fl ytt från krig lever under ständig 
stress. Sexuella övergrepp används som ett 
krigsvapen av rebeller och militära grupper 
och många av fl ickorna har varit med om 
hemska övergrepp. Hemmiljön är inte heller 
en helt trygg plats. Våld och våldtäkt kan ske 
både inom familjer, av grannar och av gäng 
som driver runt i fl yktinglägret. 

Bella är anställd för att mobilisera tjejerna. 
Hon stöttar dem och motiverar dem att våga 
satsa på sin talang och inte gömma sig i hem-
met. En stor del av arbetet handlar om att 
motverka fördomar. En del fl ickor kommer 
från kulturer där det inte är accepterat för 
tjejer att ha idrottskläder och det är svårt 
att spela fotboll i täckande klänning. Att 
tjejer ska vistas utanför hemmet och delta i 
aktiviteter i samhället är också mycket utma-
nande för vissa kulturer, där kvinnorollen är 
begränsad till att sköta hemmet och fostra 
barnen. Därför är Bella anställd för att arbeta 
just med fl ickorna och påvisa fördelarna med 
att låta dem delta i fritidsverksamheter. Bella 
pratar med föräldrarna och övertygar dem 
om att sport är bra för deras döttrar. Efter-
som hon själv är sund i både värderingar och 
hälsa blir hon en förebild och en vägvisare. 

svenska kyrkan och fotboll
Svenska kyrkans internationella arbete 
stödjer fritidsaktiviteter i flyktingläger 
världen om. Organiserad fritid förenar flyk-
tingar från olika länder, religioner och kulturer. 
Genom att samarbeta i exempelvis ett fot-
bollslag lär de känna varandra, vilket motver-
kar konflikter och skapar en tryggare tillvaro 
utan våld. En aktiv fritid för flickor leder till 
ett mer jämställt samhälle, där alla människor 
kan delta i aktiviteter och beslut.

swisha till: 9001223
tack för din gåva!

spontana möten och samtal.
Välkommen till din församling i som-

mar, till möten och andakt i kyrkan eller på 
Mariatorget. Nu går vi in för landning.

Tjejerna kallar henne för Mama Sport och 
hon har vunnit många människors förtroende 
här i Kakuma.

– För dessa tjejer, det jag hoppas på, är att 
de lär sig meningen med sport och att de sen 
får vara med i aktiviteterna. Då kommer de 
känna betydelsen efter att ha provat, säger 
Bella. Hon berättar att hon förstår föräldrar 
som är oroliga för sina döttrar och vill skydda 
dem. Det som ofta övertygar dem är när de 
förstår att sporten kan hålla tjejerna borta 
från droger, bråk och destruktiva beteenden.

– I ungdomsåren dras tjejerna in i olika sa-
ker men när du samlar dem kan du förändra 
dem. Sporten bygger upp deras kroppar och 
de gör något meningsfullt med sin tid istället 
för att göra dåliga saker. När de är tillsam-
mans kan vi lära dem. Det hjälper dem att få 
en god hälsa. 

En förebild som förändrar framtiden
Bella har bott i Kakuma i åtta år. Hon träf-
fade sin make Prosper när hon var på väg 
hit. De hade båda tvingats fl y ensamma, utan 
någon närstående, och Bella känner att Gud 
svarade hennes bön genom att ge henne en 
god troende man. Kyrkan är mycket viktig 
för Bella och den starka tron delar hon med 
sin man, som idag är ordförande i en av 
fl yktinglägrets kyrkor. Tillsammans möter 
Bella och Prosper de vardagliga utmaningarna 
i fl yktinglägrets hårda tillvaro; matbristen, 
sjukdomarna och ångesten över att vara fast i 
fl yktinglägret på obestämd framtid. 

Genom att gå före och visa vägen skapar 
Bella nya möjligheter för fl ickor i samhället. 
Förändring som räddar liv. 

Text: Susanna Olivin. Foto: Jesper Wahlström



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 
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 !

Församlingens barngrupper avslutade ter-
minen i kyrkan med bl a Pippis sommarvisa 
och några klassiska sommarpsalmer. Lars 
Lifvendahl önskade alla en glad sommar och 
även kyrkodilen gick på semester. 
Efteråt samlades barn, föräldrar och an-
ställda som medverkat för att ha knytkalas 
i församlingssalarna. 

Lördagen den 9 juni begav sig församling-
ens barngrupper på utflykt till Mariefred 
under ledning av Annika Sydow med frivil-
liga. Där blev det grillning på församlings-
gården och därefter vandring på stan. 
Dagen avslutades med en spännande resa 
med 100 år gamla ångtåg på museijärnvä-
gen Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ). 
Precis som i Madicken! utbrast många. 
Stort tack till alla barn och vuxna för 
denna trevliga avslutning på terminen! 

Sommarutflykter

Barngrupper till 
Mariefred

Barnavslutning

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

Sommarmusik torsdagar kl 19
5/7 A Due Cembali-musik för två cembali
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. Kvällens program innehåller såväl 
glödande improvisationer som skira mel-

odier komponerade av barockens mästare. 
Kort och gott - en konsert med dramatik 
och skönhet signerat några av barockens 
största tonsättare. 

Benjamin Åberg cembalo
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 musik-stilarna som en 
god musiker skulle behärska. En kväll med 
italiensk hetta, franska danser och tyskt 
fi nlir, allt enligt »Den goda smaken«.
Ensemble Hofmusik består av några av 
Sveriges främsta barockmusiker med 
internationella studier och erfarenheter i 
bagaget.

Barockensemble Hofmusik, Stockholm, på 
tidstrogna instrument
Kerstin Frödin oboe 

KONFIRMATION
Vad kan kyrkan vara för ungdomar i dag? 
Jag är själv döpt och konfi rmerad 
i Maria Magdalena församling och 
mycket skiljer sig här från när jag växte 
upp. Många ungdomar lever i en vardag 
av hårda krav, prestationsångest och en 
vilsenhet inför alla val och beslut som 
skall fattas. Vi vill vara någonting annat, 
en plats där de får ifrågasätta tillvaron 
och landa i sig själva.

Det fi nns också en ökad medvetenhet 
och en vilja till att föra de stora samtalen 
– det är en ynnest att som präst få vara en 
del av detta. Hillevi Uddenfeldt, präst. 

global krakow hösten 
2018 
Konfirmationsläsning med träffar på 
onsdagskvällar, helgläger och en resa 
till Krakow. Vi kommer bl a att besöka 
Auschwitz och de judiska kvarteren. 
Vi kommer att samverka med den 
lutherska församlingen i Krakow i S:t 
Martins kyrka, där vi kommer ha kon-
fi rmandpass och gudstjänster. Tid och 
plats: onsdagar med start 12 september 
på Ragvaldsgatan 10. Lägerhelg 5–7 
oktober. Krakow 28 oktober till 2
november. Konfi rmationsgudstjänst: 9 
december. 

global berlin våren 2019 
Konfirmationsläsning med träffar på 
onsdagskvällar, helgläger och en resa 
till Berlin.
Vi kommer bland annat tala om andra 
världskrigets hemskheter, bekännelse-
kyrkans kamp mot nazismen, Berlin-
muren och dess uppbyggnad och fall, 
Sovjets förtryck och Stasis säkerhets-
tjänst. Tid och plats: Onsdagar med 
start 16 januari 2019 på Ragvaldsga-
tan 10. Helgläger på Stjärnholms stifts-
gård utanför Nyköping 8–10 februari. 
Berlinresa 13–20 april. Konfi rmations-
gudstjänst: 12 maj.

sommarkonfirmation 2019 
Sommarläger på lägergården Frustuna 
i Gnesta med Maria Magdalena för-
samling. Kom som du är! Det brukar 
bli bäst om vi tar tillvara på den 
mångfald som en grupp alltid utgör, vi 
är vana vid tvivlare, ateister, tvärsäkra, 
osäkra, nyfi kna, tysta, högljudda, döpta 
och odöpta! Tid och plats: förträffar fem 
söndagar under våren, lägret på Frustuna 
är mellan 11–27 juni. Repetition och 
fotografering 29 juni. Konfi rmations-
gudstjänst: 30 juni. 

Mer info/anmälan: svenskakyrkan.se/
mariamagdalena/konfirmation
Kontaktperson: Hillevi Uddenfeldt, 
präst, 073-941 55 22,
hillevi.uddenfeldt@svenskakyrkan.se

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. Med 
avstamp i den nordamerikanska folktradi-
tionen har hon rört sig fritt mellan genrer 
och har under åren samarbetat med ett 
otal musiker, inte minst från jazzvärlden. 
Hon är upphovskvinna till ett 50-tal olika 
gitarrstämningar, vilka genomsyrar hen-
nes sound. Hennes stilmässiga bredd och 
oupphörliga sökande efter nya sätta att 
skriva och framföra musik gör henne svår 
att kategorisera. Joni är Joni helt enkelt!

Denna kväll får ni höra 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.

spontana möten och samtal.
Välkommen till din församling i som-

mar, till möten och andakt i kyrkan eller på 
Mariatorget. Nu går vi in för landning.

Tjejerna kallar henne för Mama Sport och 
hon har vunnit många människors förtroende 
här i Kakuma.

– För dessa tjejer, det jag hoppas på, är att 
de lär sig meningen med sport och att de sen 
får vara med i aktiviteterna. Då kommer de 
känna betydelsen efter att ha provat, säger 
Bella. Hon berättar att hon förstår föräldrar 
som är oroliga för sina döttrar och vill skydda 
dem. Det som ofta övertygar dem är när de 
förstår att sporten kan hålla tjejerna borta 
från droger, bråk och destruktiva beteenden.

– I ungdomsåren dras tjejerna in i olika sa-
ker men när du samlar dem kan du förändra 
dem. Sporten bygger upp deras kroppar och 
de gör något meningsfullt med sin tid istället 
för att göra dåliga saker. När de är tillsam-
mans kan vi lära dem. Det hjälper dem att få 
en god hälsa. 

En förebild som förändrar framtiden
Bella har bott i Kakuma i åtta år. Hon träf-
fade sin make Prosper när hon var på väg 
hit. De hade båda tvingats fl y ensamma, utan 
någon närstående, och Bella känner att Gud 
svarade hennes bön genom att ge henne en 
god troende man. Kyrkan är mycket viktig 
för Bella och den starka tron delar hon med 
sin man, som idag är ordförande i en av 
fl yktinglägrets kyrkor. Tillsammans möter 
Bella och Prosper de vardagliga utmaningarna 
i fl yktinglägrets hårda tillvaro; matbristen, 
sjukdomarna och ångesten över att vara fast i 
fl yktinglägret på obestämd framtid. 

Genom att gå före och visa vägen skapar 
Bella nya möjligheter för fl ickor i samhället. 
Förändring som räddar liv. 

12/7 19/7 9/8

Torsdagar kl 19 i S:ta Maria Magdalena 
kyrka • Fritt inträde

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 sättningen 
fi ol, cello och nyckelharpa ständigt experi-
menterar med instrumentens möjligheter 
och som gång på gång provar traditionens 
gränser. 2018 släppte de sitt debutalbum 
och bjuder nu in er till en konsert full av 
triggande spänning och intensiv kontakt 
där svänget är i fokus. Scenen är tagen, 
spänning är närvarande och kärnan är 
uttrycket.

Trio Törn 
Klara Källström cello
Olof Kennemark fi ol
Petrus Dillner nyckelharpa

9/8 Along the field
Svenska romanser, tyska lieder och Ralph 
Vaughan-Williams sångcykel för sopran 
och violin, »Along the fi eld«.

Karin Blom sång
Torun Fredberg violin 
Axel Rystedt piano och orgel

Sigtuna. Foto: Brorsson. CC BY-SA 3.0

Museijärnvägen i Mariefred. Foto: Lars Lifvendahl


