
På prästkragen 
finns det en liten 
vit ruta som med 
lite fantasi kan 
påminna om en 
bioduk. På den 
bioduken proji-
ceras människors 
förförståelse och 
erfarenheter av 
vad kyrkan är. 
Som präst har jag 
många samtal om 
just det, vad kyrkan är, vad vi ska göra och 
inte, om det fi nns en gudomlig verklighet 
och hur vi i sådana fall speglar den. 

Jag har själv burit på många föreställ-
ningar om kyrkan och gör det fortfa-
rande. När jag kom till Maria Magdalena 
församling som frågvis och lite skeptisk 
konfi rmand hade jag en bild av en bakåt-
strävande och stillastående kyrka. För 
min del behövde jag få upptäcka glappet 
mellan kyrkobyggnadens storslagna prägel, 
traditionens dogmatik, liturgins obegriplig-

gUDstJÄnster
i s:ta maria magdalena kyrka, bellmansg 13
Mässa tisdagar kl 12
Morgonbön onsdagar kl 07.30
Stilla mässa torsdagar kl 18 t o m 17/1. 
Mässa i Taizéanda torsdagar kl 18 fr o m 
24/1
Sö 20/1 kl 11 Högmässa, Henrik Hammar, 
ensemble ur Maria Magdalena Kammarkör
Sö 27/1 kl 11 Högmässa, Annika Almström
Sö 3/2 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson, 
ensemble ur Maria Magdalena Kammarkör
Sö 10/2 kl 11 Högmässa, Annika Almström
Sö 17/2 kl 11 Mässa med små och stora, 
Lars Lifvendahl, Barnkörerna
Sö 24/2 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson 

söndagsskola under söndags-
gudstjänsten, se nedan 

lUnCHmUsIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria Magda-
lena kyrka, fritt inträde. Enklare lunch 
till självkostnadspris efteråt.  
17/1 Romantisk julmusik, Musik av John 
Morén, Hugo Melin och Otto Olsson
Axel Rystedt, orgel
24/1 Svenskt 1700-tal, Johan Hansson 
Lindström, orgel
31/1 Nordtysk barock, Musik av J. S. 
Bach och D. Buxtehude, Axel Rystedt, 
orgel

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

Sö 20/1 kl 16 Noël – franska julvisor i 
Maria Magdalena. Välkommen njuta av 
den stora skatten av julvariationer för orgel 
från den franska barocken. Vi får även höra 
visorna i vokal tappning med Barockkom-
paniet. Johan Hansson Lindström, franska 
barockorgeln. Barockkompaniet Stockholm
Fritt inträde

Sö 3/2 kl 16 Bara Ben I. Orgelkonsert
Musik av Bach, Buxtehude och Böhm
Axel Rystedt, orgel. Fritt inträde

Sö 17/2 kl 16 Musik för en solkung
Vi får höra kyrkomusik från Ludvig XIVs 
tid och hans Chapelle Royale. Musik av 
bl a Charpentier & Du Mont framförs på 
barockorgeln och av Barockkompaniet 
Stockholm. Johan Hansson Lindström, 
orgel. Fritt inträde

To 21/2 kl 18 Evensong. Aftonsång enligt 
engelsk tradition där präst, kör, organist 
och församling deltar i sång och bön.
Musik av Byrd, Howells, Goss, Dove 
m fl. Maria Magdalena Kammarkör. Johan 
Hansson Lindström, orgel. Lars Lifvendahl, 
präst. Mats Nilsson, dirigent. Fritt inträde
 
Sö 24/2 kl 16 Pianokonsert
Musik av Mozart, Brahms och Beethoven. 
Ludvig Nilsson, piano. Fritt inträde

Sö 3/3 kl 16 MUSICA SUECIAE – musik i 
Sverige under 16 & 1700-talen
Musik ända från Dübensamlingens 
1600-talsexempel till svenska musikens 
fader Roman och utlandssvensken Agrell. 
Johan Hansson Lindström, orgel och cem-
balo. Fritt inträde

Sö 10/3 kl 16 Bach: h-mollmässan
Ett framförande av Johann Sebastian Bachs 
enastående och mest älskade körverk där 
vi presenterar verket i den helhet som 
Bach aldrig hann uppleva. Maria Magda-
lena Vokalensemble. Solister ur ensemblen. 
Barockorkester på tidstrogna instrument. 
Mats Nilsson, dirigent. Inträde 150 kr (stud 
100 kr). 

Olika bilder av kyrkan

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! 

Körsångare 
sökes

Drop-in-bröllop

»Tänk om kyrkan kan få 
vara en motkraft till det 
där, hävda rätten till att 
inte vara perfekt, till att 
stå still och inte prestera.«

het och min egna inre, försiktiga aning om 
att livet kan vara djupare och ytterligare än 
det vi ser och vet.  

Nu i veckan tar vi emot församlingens 
nya konfi rmandgrupp. Det är drygt 50 
ungdomar som vi under våren ska få lära 
känna. Vilka föreställningar och idéer 
kommer dem att bära med sig? Det kom-
mer vi att utforska tillsammans. 

Jag tror att det fi nns en längtan hos mig 
och hos dem, att sätta ord på allt vad livet 
innebär. Därför pratar vi om hur ångest 
kan kännas, om döden, om kärlek, vad 
sociala medier gör med oss, om Gud och 
hur vi ska leva upp till alla krav på presta-
tion och perfektion. 

Tänk om kyrkan kan få vara en motkraft 
till det där, hävda rätten till att inte vara 
perfekt, till att stå still och inte prestera. 
Visa att det fi nns andra vägar än den 
gängse, det normativa. Att vi innerst inne 
är fria. Eller är vi? Så tar samtalet fart igen. 

Nu ser jag fram emot att snart ha dem 
här igen, hur våra församlingssalar fylls av 
frågor och liv.
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Text: Hillevi Uddenfeldt

Julkonsert med Barn- och ungdomskörerna. Foto: Hanna Lundström: Kyrkodilen. Foto: Lars Lifvendahl

Mina projektioner ser annorlunda ut 
idag, kyrkan blev en plats där jag har spen-
derat mycket tid, där jag delvis har levt 
mitt liv. Kanske är det så jag idag beskriver 
kyrkan, som en plats där vi lever, skrattar, 
gråter, formulerar oss, upprör oss, vilar. 

Det fi nns fortfarande saker som jag helst 
skulle vilja vara utan, och andra som jag 
längtar efter, men vad vore denna plats 
utan längtan och ofullkomlighet. Kanske är 
det utifrån just dessa förutsättningar som 
vi bäst kan vara kyrka? 

Vad är kyrkan för dig? Hur tänker du 
om livet och om Gud? Välkommen till 
Maria Magdalena församling under 2019 
så för vi det samtalet tillsammans. 

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. 

Kyrkodilen hälsar alla 
barn välkoma tillbaka 
efter julledigheterna!

Alive Gospel. Församlingens ungdomskör 
med gospelinriktning.  Från gymnasiet 
och uppåt. Tisdagar kl 19-21. Vi söker 
tenorer!

Högstadiekören söker sångare. En kör för 
ÅK 7-9 som övar på onsdagar kl 17.15-
18.15. 

Ledare till körerna ovan: linda.borjesson@
svenskakyrkan.se 08-462 29 62. Läs mer 
på vår webbplats. 

Maria Magdalena församlingskör 
Sjunger vid tre-fyra högmässor per termin 
och även vid någon musikgudstjänst. 
Onsdagar kl 14-15.45. Mer info: Axelina 
Lindholm, 070-717 00 98. 

Maria Magdalena Gospel
Blandad repertoar med tonvikt på contem-
porary gospel. Kontakta 08-462 29 40 eller 
maria.magdalena@svenskakyrkan.se för 
mer info. Övar på torsdagskvällar. 

Har ni gått i giftastankar men känner att 
tiden inte räcker till? Känns bröllops-
planeringen övermäktig och alldeles för 
komplicerad? 

På alla hjärtans dag, torsdag 14 februari 
kl 12-17 är du välkommen till S:ta Maria 
Magdalen kyrka för drop-in-bröllop. Ingen 
tidsbokning krävs. 

Kom ihåg att ni måste ha med er en hin-
dersprövning, den beställs från Skatteverket. 

Präst och organist fi nns på plats och ni 
har ett kort samtal innan hur ni vill ut-
forma er vigsel. Kom som ni är! Glöm inte 
att en minst en av er måste vara medlem i 
Svenska kyrkan. Vi bjuder på bubbel och 
tilltugg efteråt. Välkommen!

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. Söndagsskolan följer skolåret 
och sker vid de fl esta söndagsgudstjänster, 
förutom vid Mässa med små och stora. Ingen 
föranmälan och självklart får föräldrar vara 
med! Välkommen önskar Annika Sydow, 
församlingsassistent.

Våren 2019. Vi börjar 20/1. För att få 
veta när det är specialgånger för de stora 
barnen, se vår webbplats eller ring Annika 
Sydow 072-222 38 40.

Maria Magdalena kammarkör
Ta chansen, nu söker vi basar och tenorer!
Mer info på mmkk.org, leds av Mats Nils-
son 070-830 52 97, mats.gunnar.nilsson@
svenskakyrkan.se

Sångverkstad för mogna röster 
I sångverkstaden övar vi grundläggande 
sångteknik i grupp med hjälp av välkända, 
enkla melodier. Nya deltagare prioriteras 
och då är det viktigt att vara med från 
början! Anmälan (OBS!). Kursen startar 
torsdagen 10/1 kl 11-12. Kör-/kursledare 
Axelina Lindholm, 070-717 00 98. 



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

Drop-in-bröllop

stor 
orden

bibliska konstig- heter

Bilder från drop-in-bröllop 2018. Foto:  
Magnus Aronson/IKON

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 församlingssalarna. Kontakt: 
Elisabeth Jonsson, 08-462 29 50 präst, 
Anna Karin Strand Nilsson, diakon 08-462 
29 42.

5/2 Henrik Hammar, präst, berättar om 
bibliska konstigheter.

Tisdagslunch
Välkommen på lunch i församlingssalarna på 
Ragvaldsgatan 10 tisdagar kl 12.30-14. Kost-
nad 50 kr. Vi har alltid vegetariska, glutenfria 
och laktosfria alternativ. 

Kafé i 
gemenskap
Kafé gemenskap riktar sig till utsatta 
människor och drivs av föreningen Ny 
Gemenskap i samarbete med församlingar 
på Södermalm och Stockholms stad. Ka-
féet drivs med hjälp av volontärer, anställd 
personal samt präst eller diakon från några 
av söders församlingar. Maria Magdalena 
församling är där en dag i veckan. Kaféet 
har öppet kl 09-12 måndag-fredag. Bleck-
tornsgränd 13, T-bana Mariatorget.

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 göm-
mor? Kaféet, som är inhyst i Söderhöjds-
kyrkan, Blecktornsgränd 13, tar tacksamt 
emot kläder för de behövande. Kontakt 
Mikael Gunnarsson, föreståndare tel 076-
396 53 53 eller Anna Karin Strand Nilsson, 
diakon, annakarin.strand.nilsson@ 
svenskakyrkan.se

Lunch i 
gemenskap
Lördag 23/2 bjuder Maria Magdalena 
församling på Lunch i Gemenskap, ett 
samarbete 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.

Mina projektioner ser annorlunda ut 
idag, kyrkan blev en plats där jag har spen-
derat mycket tid, där jag delvis har levt 
mitt liv. Kanske är det så jag idag beskriver 
kyrkan, som en plats där vi lever, skrattar, 
gråter, formulerar oss, upprör oss, vilar. 

Det finns fortfarande saker som jag helst 
skulle vilja vara utan, och andra som jag 
längtar efter, men vad vore denna plats 
utan längtan och ofullkomlighet. Kanske är 
det utifrån just dessa förutsättningar som 
vi bäst kan vara kyrka? 

Vad är kyrkan för dig? Hur tänker du 
om livet och om Gud? Välkommen till 
Maria Magdalena församling under 2019 
så för vi det samtalet tillsammans. 

Barn i kyrkan
Kom på förmiddagshäng i kyrkan! Barn 
0-5 år i vuxet sällskap.  
Sångstund, träffa kyrkodilen, fika, 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. 

25 miljoner till julkampanjen

Samtal pågår
Under rubriken »Samtal pågår« träffas vi 
för att sätta ord på de stora frågorna och 
ämnena i livet. Vi erbjuder två grupper på 
torsdagskvällar med plats för upp till 20 
personer i respektive grupp. 

Grupp 1: Stororden. Vi väljer tillsam-
mans ut och samtalar kring den kristna 
trons »storord«: tro, synd, nåd, tvivel, 
helighet m fl. Jämna veckors torsdagar. 
Gruppledare: Lars Lifvendahl, anmälan till 
lars.lifvendahl@svenskakyrkan.se eller 08-
462 29 55. Börjar 24/1. 

Grupp 2: Mänsklig blomstring. Ojämna 
veckors torsdagar. Gruppledare: Ted Harris 
och Anna Karin Strand Nilsson. Anmälan: 
08-462 29 42 eller annakarin.strand. 
nilsson@svenskakyrkan.se. Börjar 31/1. 

Första gångerna för respektive grupp är 
»öppen« dvs du kan komma och pröva om 
gruppen passar dig. Mässa i Taizéanda kl 
18 därefter kort fika innan gruppen startar. 

Har ni gått i giftastankar men känner att 
tiden inte räcker till? Känns bröllops-
planeringen övermäktig och alldeles för 
komplicerad? 

På alla hjärtans dag, torsdag 14 februari 
kl 12-17 är du välkommen till S:ta Maria 
Magdalen kyrka för drop-in-bröllop. Ingen 
tidsbokning krävs. 

Kom ihåg att ni måste ha med er en hin-
dersprövning, den beställs från Skatteverket. 

Präst och organist finns på plats och ni 
har ett kort samtal innan hur ni vill ut-
forma er vigsel. Kom som ni är! Glöm inte 
att en minst en av er måste vara medlem i 
Svenska kyrkan. Vi bjuder på bubbel och 
tilltugg efteråt. Välkommen!

I julkampanjen 2018 lyfte Svenska kyrkan 
de orättvisor och övergrepp som en 
flicka drabbas av bara för hon är flicka. 
Kampanjen startade första advent 2 de-
cember och pågick till trettondedag jul 6 
januari 2019. I skrivande stund hade  
25 502 158 kr rapporterats in. 

Maria Magdalena församling bidrog 
med insamlingar under gudstjänster och 
konserter samt skramlade bössa och bjöd 
på kaffe på Mariatorget. 

Bakom varje siffra finns en människa
Nästa kampanj som anordnas av Svenska 
kyrkan nationellt är Fastekampanjen som 
pågår under fastan. Kampanjen har temat: 
»Bakom varje siffra finns en människa« 
och fokuserar på Svenska kyrkans insatser 
vid katastrofer runt om i världen. 

InternatIonellt arbete I 
församlIngen

Församlingen har ett eget internationellt 
utskott som planerar och aktivt arbetar 
med insamlingar och program. Till utskot-
tet har en arbetsgrupp bildats. Utskottet 
som utses av kyrkorådet består av Eva Zet-
terberg, Eva Lantz och kyrkoherde Annika 
Almström. Göran Lantz är adjungerad som 
sekreterare.

Till julkampanjen En Flicka är född gick 
vi ut på Mariatorget, bjöd på kaffe, hade 
bössinsamling och samtal med männis-
kor som vi mötte. Till våren planeras fler 
aktioner och möten. Du är välkommen att 
vara med i vårt arbete med ideér och prak-
tisk insats, kontakta oss via bjorn.wann@
svenskakyrkan.se

T h. Jag kunde inte lämna bort honom. Efter tolv 
år i flyktinglägret har flerbarnsmamman Nadiwas 
hopp om att komma därifrån falnat, men livsglö-
den har inte brunnit ut. Med hjälp av en spargrupp 
har hon startat en mataffär och hennes omsor-
ger räcker även för Mohammed - ett av många 
föräldralösa barn. Nästa internationella kampanj 
fokuserar på Svenska kyrkans katastrofhjälp. 

Bilder. T v. När en flicka växer upp kommer hon 
se sina möjligheter att expandera – eller minska. 
En flicka som blir självständig och utforskar nya 
intressen – eller tvingas in i hushållsarbete eller 
blir en vara som kan bytas bort Nyfödda Grace 
har möjlighet att leva ett bra liv tack vare kär-
leksfulla föräldrar och ett samhälle i utveckling. 
Genom Svenska kyrkans internationella arbete 
kan vi stärka flickors rätt till en god hälsa, värdig-
het och makt över sitt eget liv.

Foto: Jesper WahlströmFoto: Helena Goldon /Ikon 

Konfirmation
global – krakow 2019 
Konfirmationsläsning med träffar på 
onsdagskvällar, helgläger och en resa till 
Krakow och Auschwitz under höstlovet. 
Tid och plats: onsdagar med start onsdag 
11 september 2019 på Ragvaldsgatan 10. 
Helgläger 4-6/10. Krakow 27/10-2/11. 
Konfirmation 8/12.

Mer info och anmälan: se vår webbplats. 


