
Jag sitter och scrollar på Facebook när 
jag ser att en vän från förr fått barn. Som 
många andra kvinnor nuförtiden har hon 
valt att på konstgjord väg bli gravid på kli-
nik. Och nu sitter de där, Hanna och Harry, 
en ny liten familj, och ler mot mig. Jag blir 
varm inombords. 

Efter någon månad ser jag att det blivit 
namngivningskalas. Lille Harry skrattar 
tandlöst och lyckligt på bilden som lagts 
upp på nätet dagen till ära. Jag slår bort 
tanken på att jag blir besviken över att 
Hanna inte velat döpa sin son. Detta är ju 
hennes val! Vad vet jag; hon kanske inte 
vill ha med religion att göra? Jag scrollar 
vidare. 

En tid senare slumpar det sig att jag träf-
far Hanna och Harry på kyrkans barntim-
mar. Det råkar vara deras första besök och 
jag och Harry bekantar oss med varandra. 
I tankarna talar jag strängt till mig själv: 
»Lars, nu frågar du INTE varför hon valt 
att inte döpa sin son! Låt henne slippa 
försvara sig!« Men ändå dröjer det inte 
länge förrän min fråga kommer. Svaret är 
oväntat. 

Att vara förälder är ett tufft jobb. Att 
vara ensamstående förälder är några resor 
värre. Att anordna ett dop med mottag-
ning, mat, dryck, ballonger och prin-
sesstårta... Förväntningarna blev Hanna 
övermäktiga. Då var det enklare och 
mindre kravfyllt, ansåg hon, med en namn-
givningsceremoni. 

Till min glädje kunde jag berätta att hon 
inte skulle bry sig om överdådiga dopfes-
ter i media. De senaste åren har kyrkliga 

GUDSTJÄNSTER
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13
Mässa tisdagar kl 12
Morgonbön onsdagar kl 07.30
Mässa i Taizéanda torsdagar kl 18 
Mikaelidagen sö 30/9 kl 11 Högmässa, 
Lars Lifvendahl, Vokalensemblen
Sö 7/10 kl 11 Högmässa, Annika Almström, 
ensemble ur Kammarkören
Sö 14/10 kl 11 Mässa med små och stora 
med skördeauktion, läs mer till höger
Sö 21/10 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson, 
kvartett under ledning av Axelina Lindholm
Sö 28/10 kl 11 Högmässa, Annika Almström
Alla helgons dag lö 3/11 Anna Karin 
Strand Nilsson, diakon kl 11 Högmässa, 
Elisabeth Jonsson, Församlingskören
kl 16 Minnesstund för avlidna under året, 
Elisabeth Jonsson, Hillevi Uddenfeldt, kvar-
tett under ledning av Axelina Lindholm. 
Alla själars dag sö 4/11 kl 11 Högmässa, 
Henrik Hammar, ensemble ur Kammarkören
söndagsskola under söndags-
gudstjänsten, se högersidan

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria Magda-
lena kyrka, fritt inträde. Enklare lunch 
till självkostnadspris efteråt.  
27/9 Mera Bach, Johan Hansson Lind-
ström spelar bl a Preludium och Fuga G-dur 
BWV550. 4/10 Apparatus Musico-
Organisticus, Johan Hansson Lindström 
spelar musik av G Muffat. 11/10 Venedig 
Johan Hansson Lindström spelar profant och 
sakralt från barockens vagga. 18/10 Tysk-
romerskt Johan Hansson Lindström spelar 
sydtyska barockmästare. 25/10 Nordtyskt 
Axel Rystedt spelar musik av Krebs, Kellner 
och Buxtehude.  

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

Sö 30/9 kl 16 Musikaliskt möte. William 
Byrd Mässa för fyra stämmor & motetter av 
James MacMillan. Maria Magdalena Vokal-
ensemble. Dirigent Mats Nilsson. Fritt inträde.

Sö 7/10 kl 16 Kammarkören möter Bengt 
Forsberg. Maria Magdalena Kammarkör.
Bengt Forsberg, piano. Mats Nilsson diri-
gent. Läs mer till höger. Fritt inträde.

Ti 9/10 kl 19.30 Körkonsert i stora försam-
lingssalen, Kvarngatan 1 (Obs!). Körsång och 
solosång framförs av Maria Magdalena Hög-
stadiekör, under ledning av Linda Börjesson.

Sö 14/10 kl 16 Uruppförande: Ära vare 
Gud i höjden – en mässa på svenska av 
Gunilla Montén. Läs mer under »I tack-
samhet och glädje« till höger. 

Ti 16/10 kl 19.30 Maria Magdalena Gos-
pel & Lidingö Gospel. Mia Sandell, dirigent
Anna Birgersson, dirigent. Daniel Stenbaek, 
flygel. Magnus Ahlgren, elbas. Simon Lilje-
blad, slagverk. Fritt inträde.

Sö 21/10 kl 16 Kejserlig musik. Läs mer till 
höger. Elin Gabrielsson, barockviolin. Johan 
Hansson Lindström, orgel. Fritt inträde.

Sö 28/10 kl 16 Orgel och oboe.  Läs mer 
till höger. Hannes Heinemann, oboe. Axel 
Rystedt, orgel. Fritt inträde.

Sö 4/11 kl 16 Requiem av W A Mozart 
Maria Magdalena Kammarkör. Maria Mag-
dalena Vokalensemble. Karolina Andersson 
sopran. Kristina Hammarström alt. Johan 
Christensson tenor. Staffan Liljas bas. 
Orkester ur Sveriges Radios Symfoniorkester
Dirigent Mats Nilsson • Inträde 150 kr 
(stud. 100 kr). Förköp via vår webbplats. 

Tänk inte på dopfika!
»Vi måste komma ihåg 
att Jesus inte nämner ett 
ord om prestation från 
alla folk i samband med 
dopet. Varken vackra 
kläder, marsipantårta 
eller instagramfotad 
mottagning krävs.«

handlingar blivit alltmer individanpassade 
– på gott och ont. Generellt har dopför-
äldrar idag större press på sig att utforma 
högtidsdagen så den blir skräddarsydd ut i 
brodyrspetsarna. Paradoxen är att vi döps till 
jämställdhet i Kristi namn. Men det är roligt 
att se att familjer vågar påverka och sätta 
prägel på familjehögtider i kyrkans hägn. 

Dock fi nns risken att den festliga pre-
stationen blir tungrodd, svårplanerad eller 
helt enkelt för dyr.

 Detta var anledningen till att Hanna 
avstod att döpa sin son. När jag berät-
tade att de kunde komma på drop-in dop 
veckan efter blev hon överlycklig. Harry 
skulle få döpas ändå! Och ett dop blev det. 
Just så vackert och enkelt som det blir när 
Guds nåd lyser in i form av ett litet barns 
glada ansikte. I Svenska kyrkans regelverk, 
Kyrkoordningen, står först: »Kyrkans 
uppdrag är att alla människor ska nås av 
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Text: Lars Lifvendahl, präst. 

erbjudandet om dop«.  Det är en poäng att 
detta står före allt annat. 

Jesus säger i Matteusevangeliet: »Åt mig 
har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den 
heliga Andes namn.« Vi måste komma ihåg 
att Jesus inte nämner ett ord om presta-
tion från alla folk i samband med dopet. 
Varken vackra kläder, marsipantårta eller 
instagramfotad mottagning krävs. Det Han 
talar om är att bjuda in till att bli en del av 
Guds familj. Att få en ny gemenskap och 
växa som den unika skapelse du är. 

Jesus lät sig döpas som vuxen. Det skedde 
i Jordanfl odens vatten. Är du nyfi ken att 
döpa dig eller ditt barn? Tag kontakt med 
församlingen så berättar vi mer. Lördagen den 
20 oktober är det drop-in dop i S:ta Maria 
Magdalena kyrka. Kom som du är, ta med 
mormor eller grannen. Vi bjuder på dopfi ka!         

Bengt Forsberg. Foto: Arto Tulima Elin Gabrielsson

Söndag 7 oktober möter Kammarkören en 
av Sveriges ypperligaste pianister, Bengt 
Forsberg, internationellt verksam som 
kammarmusiker och Anne Sofi e von Otters 
ständige ackompanjatör. Programmet blir 
varierat med kör a cappella, pianosolo och 
kör och piano av Bengt Hallberg, Max 
Reger, Wilhelm Stenhammar, m fl . 

Söndag 21 oktober blir det musik från 
barockens Sydtyskland och Österrike.
När den italienska barocken spreds norrut 
utvecklades den instrumentala musikens 
första blomstringsperiod – inte minst med 
violinen som soloinstrument. Georg Muffat 
utvecklade därifrån den italienska ”Toc-
catan” i verket Apparatus Musico-Organis-
ticus. Musik av bl a Muffat, Froberger. Elin 
Gabrielsson, barockviolin. Johan Hansson 
Lindström, orgel. 

Hannes Heinemann

Söndag 28 oktober: ljuva barockklanger 
i möte med orgel och oboe. Här får 
orgeln visa sin kammarmusikaliska sida i 
verk som som sällan spelas. 

Musik av Krebs, Kaufmann, Kellner, 
Buxtehude m fl . Hannes Heinemann, 
oboe. Axel Rystedt, orgel. 

Fritt inträde.

Varför valde du att döpa dig som vuxen?

– Det var en lång resa. Det började med att 
jag gick i vuxenkonfi rmation för Caroline 
Krook, men då kände jag mig inte redo 
för att bli döpt. Jag hade väldigt svårt med 
vissa delar i Bibeln, bland annat att Jesus 
är Guds son, jag fi ck inte ihop det. Men till 
slut så sjönk det in att vissa mysterium får 
stå för sig och att vi inte kan se dem som 
sanningar. Efter det så var jag egentligen 
redo att döpas men jag ville hitta rätt präst 
och sammanhang, det tog fem år. 

Det var när jag gick på en julnattsmässa 

i Maria Magdalena och fi ck förtroende för 
prästen Karin Jansson, som hade guds-
tjänsten, som jag hittade rätt. Vi inledde 
samtal och jag fi ck mycket förklarat för 
mig, bland annat delar i gudstjänsten som 
jag tidigare haft mycket svårt för, så som 
syndabekännelsen, en del som jag i dag 
tycker väldigt mycket om. 

En avgörande anledning till att jag ville 
döpa mig var också att jag ville vara en del 
av en gemenskap, min personliga tro kände 
jag mig trygg i, men att döpas blev för mig 
att hitta ett ställe där jag kunde dela det 
andliga livet med andra. 

Pernilla Svenre döptes som vuxen

Kammarkören & 
Bengt Forsberg

Kejserlig musik Orgel och oboe

Foto: Karin Rosenberg.
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Samtal pågår
Under rubriken »Samtal pågår« träffas 
vi för att sätta ord på de stora frågorna 
och ämnena i livet. I höst erbjuder vi, 
på torsdagskvällarna, två grupper med 
plats för upp till 20 personer i respektive 
grupp. 

Grupp 1: Växa med frälsarkransen. 
Frälsarkransen är ett armband med pärlor 
som representerar olika ämnen såsom: 
jaget, kärleken, mörkret, tystnaden, 
skapelsen, bekymmerslösheten m fl . Utifrån 
frälsarkransen sätter vi i gruppen ord på 
livets stora frågor och samtalar om dessa. 
Gruppen träffas åtta gånger, jämna veckors 
torsdagar. Gruppledare: Annika Almström.

Grupp 2: Mänsklig blomstring. I den här 
gruppen utgår samtalen från ämnen såsom: 
självrefl ektering, kreativitet, förundran, 
förenkling m fl . Gruppens mål är att 
odla var och ens potential till existentiell 
och andlig utveckling. Gruppen träffas 
åtta gånger, ojämna veckors torsdagar.
Gruppledare: Ted Harris och Anna-Karin 
Strand Nilsson

Båda grupperna har plats för 20 
deltagare. Första gångerna för respektive 
grupp är »öppen« dvs du kan komma och 
pröva om gruppen passar dig. Efter 27/9 är 
samtalsgruppen sluten. Mässa i Taizéanda 
kl 18 därefter kort fi ka innan gruppen 
startar. Anmälan till samtalsgrupperna: 
maria.magdalena@svenskakyrkan.se eller 
på 08-462 29 40.

Grupp för barn 
med ensam-
stående föräldrar
Vi har platser kvar i vår grupp för barn och 
ensamstående föräldrar på onsdagar kl 
09.30-11.30. Vi träffas på Ragvaldsg 10 där 
vi sjunger, leker och umgås. Ring 08-462 29 
57 eller 072-222 38 40 för mer information 
och föranmälan. Välkommen önskar Annika 
och Lars! 

Vad gör mig 
levande?
Föreläsning med Patricia Tudor Sandahl 
onsdag 26/9 kl 19 i församlingssalarna 
Ragvaldsgatan 10. 
Fritt inträde!

VARMA KLÄDER SÖKES!
Nu närmar sig hösten med blött och 
kyligt väder. Många av gästerna på 
Kafé i gemenskap har behov av hela 
skor och varma kläder. Har du något 
i dina gömmor? Kaféet, som är inhyst 
i Söderhöjdskyrkan, Blecktornsgränd 
13, tar tacksamt emot kläder för de 
behövande. Kontakt Mikael Gunnars-
son, föreståndare tel 076-3965353 
eller Anna Karin Strand Nilsson, diakon, 
annakarin.strand.nilsson@
svenskakyrkan.se

BIBELSAMTAL
Välkommen till samtal kring komman-
de söndags bibeltexter. Vi träffas fyra 
tisdagar kl 18.30-20.00. Samtalen leds 
av Elisabeth Jonsson, präst, 08-462 29 
50. Datum: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11. 
Lokal: Biblioteket, Ragvaldsgatan 10.

BRANDVAKTER EFTERLYSES!
Inför höstens och vinterns stora kon-
serter efterlyser vi dig som skulle vilja 
göra en insats. Vi behöver brandvakter 
som kan hålla utrymningsvägar fria samt 
får lära sig hantera handbrandsläckare 
och brandfi lt. Vi anordnar en utbildning 
i enklare brandsläckning samt hjärt- och 
lungräddning. Handledning av en av för-
samlingens vaktmästare. Intresseanmälan 
till: catherine.richette@svenskakyrkan.se 
eller 08-462 29 56.

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 
fl esta söndagsgudstjänster, förutom vid 
Mässa med små och stora. Alla barn är 
välkomna med eller utan förälder. Ingen 
föranmälan och självklart får föräldrar 
vara med! Välkommen önskar Annika 
Sydow, församlingsassistent.

Hösten 2018. 30/9 söndagsskola, 
7/10 söndagsskola, 14/10 mässa med 
små och stora, 21/10 söndagsskola, 
28/10 höstlov, 4/11 söndagsskola. För 
att få veta när det är specialgånger för 
de stora barnen, se vår webbplats eller 
ring Annika 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. 
16/10: Maria Magdalenas nya diakon, 
Anna Karin Strand Nilsson berättar 
om sin väg till diakonin och hur diako-
nin ser ut i församlingen.

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. 

Barn i kyrkan
Kom på förmiddagshäng i kyrkan! Barn 
0-5 år i vuxet sällskap. Sångstund, träffa 
kyrkodilen, fi ka, lek, pyssel och upptäckts-
färder (orgeläventyr, skattjakt). 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.

Drop-in dop
Är du nyfiken på dopet? Har du funderat på 
att låta döpa dig eller ditt barn, men känner 
att tiden inte räcker till? Lö 20/10 kl 12–16 
är du välkommen till S:ta Maria Magda-
lena kyrka. Ingen tidsbokning krävs. Kom 
som du är! Efteråt bjuder vi på dopfi ka 
med tårta! Dopklänning fi nns att låna. 

I tacksamhet 
och glädje!
Vi firar tacksägelsedagen i S:ta Maria 
Magdalena kyrka 14 oktober 2018
Kl 11 Mässa med små och stora. Präst: Lars 
Lifvendahl, barnkörerna sjunger. Kyrkkaffe 
och skördeauktion* efteråt. Pengarna går 
till församlingens internationella projekt 
Maria Panabaj och Thusanang. 
Kl 16 Uruppförande: Ära vare Gud i 
höjden - en mässa på svenska av Gunilla 
Montén. Lovpsalmer och orgelmusik. 
Medverkande: Maria Magdalena Försam-
lingskör. Jazzmusiker Klas Lindquist – sax 
och klarinett. Kevin Lembke – orgel och 
piano. Axelina Lindholm – dirigent. 
*Vi tar tacksamt emot gåvor såsom frukt, 
grönsaker, bröd, blommor, sylt m m. 
Gåvorna tas i första hand med direkt till 
kyrkan på söndagen men kan lämnas i 
kyrkan ti-to 11-17.

Tenorer till 
Alive Gospel
Församlingens ungdomskör med gospel-
inriktning för sångare i gymnasiet och 
uppåt. Vi sjunger gärna sånger av exempel-
vis Kirk Franklin och relaterade låtskrivare 
men också soul, pop och visa. Kontakt: 
Linda Börjesson, 08-462 29 62.

Sorgegrupp
En möjlighet att dela sorgen med andra.
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 reaktio-
ner och sin vardag hjälper mig med min.

Vid fem tillfällen under hösten fi nns det 
möjlighet att delta i en sorgegrupp i Maria 
Magdalena församling. Samtalsledare är 
Elisabeth Jonsson, präst och Anna Karin 
Strand Nilsson, diakon.

Vi träffas torsdagarna 4/10, 18/10, 1/11, 
22/11 och 29/11 i Biblioteket i församlings-
salarna, ingång Ragvaldsgatan 10. Tid: 
15.30-17.00

Anmälan: Anna Karin Strand Nilsson 
eller 08-462 29 42.

Träffa kyrkodilen på torsdagar kl 9.20-11 
i S:ta Maria Magdalena kyrka. Foto: Lars 
Lifvendahl.  

Konfirmation
global – berlin våren 2019 
Konfirmationsläsning med träffar på 
onsdagskvällar, helgläger och en resa 
till Berlin under påsklovet. Tid och plats: 
Onsdagar med start 16 januari 2019 på 
Ragvaldsgatan 10. Helgläger på Stjärn-
holms stiftsgård utanför Nyköping 8–10 
februari. Berlinresa 13–20 april. Konfi rma-
tionsgudstjänst: 12 maj.

sommarkonfirmation 2019 
Sommarläger på lägergården Frustuna i 
Gnesta med Maria Magdalena församling. 
Tid och plats: förträffar fem söndagar under 
våren, lägret på Frustuna är mellan 11–27 
juni. Repetition och fotografering 29 juni. 
Konfi rmationsgudstjänst: 30 juni. 

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


