
»En dag ska vi dö. 
Men alla andra 
dagar ska vi leva« 
(P O Enquist). Det 
finns få saker i livet 
som vi vet med 
samma säkerhet 
som det faktum att 
vi alla en dag ska 
dö, inget liv varar 
för evigt. Det är ett 
faktum som ibland 
kan skrämma oss men ibland också vara en 
tröst, ingenting varar för evigt.

Nu närmar vi oss allhelgonahelgen då 
många, många av oss går till kyrkogårdarna 
för att tända ljus och minnas våra nära och 
kära. Någon har vi mist alldeles nyligen, 
andra för länge sedan. Men vi tänder våra 
ljus och vi minns dem vi känt, delat livet 
med och älskat.

Vi tänder inte ljusen bara för de dödas 
skull, de som redan lämnat vår verklighet, 
vi tänder dem också för oss som lever, för 
våra livs skull. Genom att minnas dem som 
gått före bereder vi tid och rum för att värna 
livet, både det som varit och det som är nu. 
Våra liv är korta, en liten länk i den långa 
kedja som är livet. Ingen av oss är glömd, 

GUDSTJÄNSTER
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13
Mässa tisdagar kl 12
Morgonbön onsdagar kl 07.30
Mässa i Taizéanda torsdagar kl 18 
Allhelgonahelgen se info till höger
11/11 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl, 
solist Axelina Lindholm. 
18/11 kl 11 Mässa med små och stora, 
Hillevi Uddenfeldt, barnkörerna
25/11 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl, 
Maria Magdalena Vokalensemble
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.  
1/11 In paradisum, Axel Rystedt spelar stilla 
orgelmusik inför allhelgonahelgen. 
8/11 Toccata och fuga, Axel Rystedt spelar 
J. S. Bachs berömda toccator och fugor i 
d-moll. 15/11 Piano till lunch, Ludwig van 
Beethoven, Sonata A-dur, Op. 2 nr. 2. 
Ludvig Nilsson, piano

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

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). Biljetter via vår webbplats eller 
kontant i kyrkan.

Sö 18/11 kl 16 Couperin 350 år!
Var med och fira François Couperin (1668-
1733) »Le Grand« som i år föddes för 350 
år sedan! Orgelmusik på Maria Magdalenas 
berömda franska barockorgel, jämte den 
vackraste kammarmusiken med specialister 
på tidstrogna instrument och sång. Barock-
ensemble Hofmusik. Solist. Johan Hansson 
Lindström, cembalo och orgel. Fritt inträde

Sö 25/11 kl 16 Bach vid kyrkoårets slut 
Kantat 131 Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu 
dir. Luthersk Mässa G-dur BWV 236. 
Maria Magdalena Vokalensemble med solis-
ter. Barockensemble. Dirigent Mats Nilsson. 
Fritt inträde

Lö 1/12 kl  18 Gospel i adventstid 
Maria Magdalena Gospel, Mia Sandell, 
dirigent, Daniel Stenbaek, flygel, Instru-
mentalister. Inträde 100 kr . Biljetter via 
vår webbplats eller kontant i kyrkan 
fr o m 6/11. 

Sö 2/12 kl 16 Adventskonsert
Traditionell och nyare adventsmusik av 
bl a Öhrwall, Olsson, Wennerberg, Hahn 
och Jennefelt. Maria Magdalena Kammar-
kör. Ulf Lundmark, baryton. Johan Hansson 
Lindström, orgel och piano. Dirigent Mats 
Nilsson. Fritt inträde

Sö 9/12 kl 16 Julkonsert i ljusets tecken 
Med alla Maria Magdalena barn- och ung-
domskörer. Kompmusiker. Piano: Daniel Sten-
baek. Dirigent: Linda Börjesson. Fritt inträde

Sö 16/12 kl 15 & 18 (obs tiderna!) 
Julkonserter
Hovsångerskan Hillevi Martinpelto, sopran-
solist. Maria Magdalena Kammarkör. Barn-
kör från Nacka musikklasser. Söderkårens 
Musikkår. Dirigenter Torgny Hanson och 
Mats Nilsson. Inträde 150 kr, studerande 
100 kr. Biljetter via vår webbplats eller 
kontant i kyrkan fr o m 6/11. 

Vördnad för liv och död

Första hjälpen vid sorg
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! 

Ditt medlemskap 
gör skillnad!
När du är medlem i Svenska kyrkan och 
bor i Maria Magdalena församling bidrar 
du bland annat till: 
• Barnverksamhet med bland annat 

grupper för ensamstående föräldrar 
• Körverksamhet för alla åldrar
• Skolstödssamarbete med barn och 

föräldrar i Guatemala
• Stöd till skolklasser med problem
• Konfi rmandverksamhet med resor till 

bland annat Auschwitz
• Samtalskvällar om livsmening och 

vuxet växande
• Musikverksamhet i världsklass
• Rum för stillhet
• Kostnadsfria själavårdssamtal när livet 

känns tufft
• Gudstjänster för alla i livets glädjeäm-

nen och sorger, förtvivlan och hopp.
• Stöd till de som sörjer
• Tillfälligt ekonomiskt stöd ur våra 

stiftelser när det verkligen krisar
• Stöd till svenskar som befi nner sig 

utomlands
• Svenska Kyrkans Internationella 

arbete vid katastrofer och långsiktiga 
biståndsprojekt

• Stöd till människor på fl ykt, både i 
Sverige och utomlands

• Underhåll av S:ta Maria Magdalena 
kyrka (i nuvarande form sen 1763)

• Gemenskapsträffar för äldre och 
ensamma

• Andakter och samvaro på äldreboende
• Stöd till utsatta människor i Stock-

holm som behöver mat, värme och 
samvaro

• Subventionerad familjerådgivning
• Jourhavande präst som människor i 

krissituationer kan kontakta under 
den tid på dygnet då många andra 
resurser är stängda

All den här verksamheten är beroende av 
att människor är medlemmar i Svenska 
kyrkan. Tack för ditt bidrag!

Hjälp en med-
människa i nöd

» Jag tänker att det är 
viktigt att minnas de 
döda, de har varit med 
och format våra liv, de har 
levt, drömt, känt, älskat 
som vi och de har format 
de generationer som bil-
dar nuet, de har format 
oss.«

ingen av oss lever förgäves eller enbart för 
sin egen skull. Vi gör alla avtryck i män-
niskor vi möter och sammanhang vi vistas 
i. Jag tänker att det är viktigt att minnas de 
döda, de har varit med och format våra liv, 
de har levt, drömt, känt, älskat som vi och 
de har format de generationer som bildar 
nuet, de har format oss.

Nyligen läste jag ett debattinlägg skrivet 
av en person som beskrev att man enkelt, 
billigt och effektivt, själv kan ta hand om 
den som dött. Det beskrevs hur den döda, 
inlindad i Landstingets lakan hade lyfts över 
i enklast tänkbara kista, transporterats till 
krematoriet och förts in i ugnen medan de 
anhöriga såg på. Enkelt, billigt och effektivt. 
Och jag undrar i mitt stilla sinne: är det vad 
våra liv har reducerats till, något som ska 
hanterat på effektivaste sätt både vad gäller 
tid och kostnader? Var fi nns vördnaden för 
livet? Var fi nns vårt människovärde? Var 
fi nns tid och rum för sorg och glädje?

Många gånger har jag stått på Skogskyr-
kogården ensam vid en kista där en ensam 
medmänniska vilat. Inga anhöriga som 
sörjer, inga vänner, men inte desto mindre 
ett liv, med drömmar, insatser, glädje och 
sorg. Jag har, tillsammans med vaktmästare 
och musiker sjungit psalmer och hållit tal 
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om livets mysterium om att vara människa. 
Livet är alltid värt att vördas, om inte för 
de dödas skull så för de levandes. Hur vi tar 
hand om våra döda säger mycket om hur vi 
ser på oss själva.

Nu kommer allhelgona med ljus och min-
nen, med glädje och sorg. Vi tänder våra ljus 
för de liv som levts, för dem vi bär med oss 
i gener, själ och hjärta men också för de liv 
vi nu lever, av vördnad för allas våra liv, vår 
länk i den långa kedjan av människor.

Barn i kyrkan
Kom på förmiddagshäng i kyrkan! Barn 
0-5 år i vuxet sällskap. 
Sångstund, träffa kyrkodilen, fi ka, lek, 
pyssel och upptäcktsfärder så som orgel-
äventyr eller skattjakt. Vi ses på 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. Bild: Träffa kyrkodilen på torsdagar kl 
09.20-11 i S:ta Maria Magdalena kyrka. Foto: 
Lars Lifvendahl.  

Lunch i 
gemenskap
Lördag 17/11 bjuder Maria Magdalena för-
samling på Lunch i Gemenskap, ett samar-
bete med föreningen Ny Gemenskap och 
församlingen i Stockholm. Lunchen roterar 
mellan olika kyrkor i staden. Med hjälp av 
många volontärer har vi möjlighet att ordna 
med lunch kl 12-15 (servering till kl 14) till 
200-250 behövande människor.

föredrag om att förebygga 
självmord
I församlingssalarna, Ragvaldsgatan 10, 
onsdag 7 november kl 19. Fritt inträde.
Ullakarin Nyberg har verkat som psykiater 
med klinisk inriktning på suicidprevention i 
snart 30 år. Hon forskar och skriver böcker 
och är en fl itigt anlitad föreläsare. Hon är 
också ordförande i Svenska psykiatriska för-
eningen. Ullakarins föreläsning riktar sig till 
alla som vill veta mer om psykisk ohälsa och 
självmord och vad var och en av oss kan göra 
för att hjälpa en medmänniska i nöd.



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. Må-on 
kl 11-17,  to kl 11-19 , fr-sö kl 11-17. 
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

Allhelgona i Maria Magdalena

Första hjälpen vid sorg

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. Helg-läger 
på Stjärnholms stiftsgård utanför 
Nyköping 8–10 februari. Berlinresa 
13–20 april. Konfi rmationsgudstjänst: 
12 maj.
sommarkonfirmation 2019 
Sommarläger på lägergården Frustuna 
i Gnesta med Maria Magdalena för-
samling. 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

BIBELSAMTAL
Välkommen till samtal kring kommande 
söndags bibeltexter. Tisdag 6/11 kl 
18.30-20.00. Samtalen leds av Elisabeth 
Jonsson, präst, 08-462 29 50. Lokal: 
Biblioteket, Ragvaldsgatan 10.

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. Ingen för-
anmälan och självklart får föräldrar vara 
med! Välkommen önskar Annika Sydow, 
församlingsassistent.

Hösten 2018. 28/10 höstlov, 4/11 
11/11 Söndagsskola, 18/11 Mässa 
med små och stora, 25/11 Söndags-
skola och ljusförsäljning, 2/12 Ingen 
söndagsskola (första advent). 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.
6/11: Utflykt till vackra Ersta. Vi får 
höra om framväxten av Ersta diakoni 
och om diakonissornas hängivna ar-
bete. Vi träffas vid ingången till Ersta, 
Erstagatan 1. 

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 upptäcktsfärder så som orgel-
äventyr eller skattjakt. Vi ses på 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. Bild: Träffa kyrkodilen på torsdagar kl 
09.20-11 i S:ta Maria Magdalena kyrka. Foto: 
Lars Lifvendahl.  

Foto: Josefin Casteryd / IKON
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HITTA GRAVPLATSEN Söker du en särskild gravplats? Här kan du hitta länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar i olika 
regioner i Sverige. svenskakyrkan.se/begravning/om-gravratt/hitta-gravplatsen

Konkreta tips som gör det lättare att finnas 
där för någon som sörjer.
Tipsen är baserade på Svenska kyrkans långa 
erfarenhet av att möta och stötta sörjande 
och tänkta som en första hjälp, för den första 
tiden, när döden drabbar. All sorg är unik 
och det fi nns inga absoluta sanningar eller in-
struktioner att applicera, kanske är det också 
därför som så många känner sig osäkra inför 
mötet med andras sorg. Med de här tipsen 
hoppas vi kunna bidra till att fl er ska känna 
sig lite tryggare och bättre förberedda, så att 
ingen lämnas ensam i sin sorg.
Läs mer här: 
svenskakyrkan.se/sorg/forsta-hjalpen-vid-sorg

Ta ansvar för kontakten
Viktigast av allt är kanske att vi inte lägger 
ansvaret för kontakten på den sörjande. Vi 
kan undvika att säga ”Ring mig om det är 
något, jag finns här” eftersom risken är stor 
att den sörjande inte orkar vara den som hör 
av sig.

Då är det bättre om vi säger ”Jag ringer dig 
på tisdag igen, svara om du orkar”. Ibland får 
vi inget svar och det är helt okej, den sörjande 
orkar inte alltid svara, men då kan vi ringa 
tillbaka, igen och igen.

alla helgons dag lö 3/11
kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson, Maria 
Magdalena församlingskör under ledning 
av Axelina Lindholm

kl 15.30 Stilla orgelmusik, Johan Hansson 
Lindström.

kl 16 Minnesstund för avlidna under 
året, Elisabeth Jonsson, Hillevi Udden-
feldt, präster, Anna Karin Strand Nilsson 
diakon, kvartett under ledning av Axelina 
Lindholm. Kyrkan är öppen kl 11-19.30, 
församlingen bjuder på varm dryck under 
dagen.

Ta initiativ
Det är bra om vi som stöttar kan vara de som 
föreslår en helt vardaglig aktivitet. Bjud på 
fika, kolla på en film eller ta en promenad i all 
sin enkelhet. Många som sörjer längtar efter 
en paus i sorgen och lite vanligt liv.

Tänk på att den vi bjuder in kanske tackar 
nej och att det är helt okej, det viktiga är att 
vi frågar – och att vi vågar fråga igen.

Visa närvaro
Många av oss är rädda för att tränga oss på 
och det slutar ofta med att vi inte hör av oss 
alls. Kanske tänker vi att den sörjande behöver 
vara ifred eller att man ska vänta lite med att 
höra av sig tills ”det värsta gått över”.

Det är viktigt att vi tydligt visar att vi finns 
där så att den sörjande inte känner sig isolerad, 
utanför eller ignorerad.

Bryt tystnaden
Många känner att det är svårt att höra av 
sig till en medmänniska som sörjer. Vad ska 
jag säga? Tänk om det bara blir tyst eller om 
personen börjar gråta? Men det viktiga är 
inte vad vi säger utan att vi bryter tystnaden. 
Och ibland är ett sms en bättre lösning än ett 
telefonsamtal eftersom det kan vara lättare 
att både skicka och svara på.

Kom ihåg sorgen
Vi kan skriva upp i almanackan när det gått tre, 
sex eller 12 månader sedan personen dog för 
att sedan höra av oss då. När omvärlden går 
vidare är det lätt att tro att sorgen gått över, 
men många upplever det snarare tvärtom, 
att sorgen bara blir värre. Speciellt när ingen 
annan verkar minnas eller bry sig längre. Sorg 
kan inte botas, men genom att dela den kan 
den göras mer uthärdlig

alla själars dag sö 4/11
kl 11 Högmässa, Henrik Hammar, ensemble 
ur Maria Magdalena Kammarkör.
 
kl 16 Requiem av W A Mozart. Se konserter 
till vänster. 


