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PROTOKOLL FRÅN  
KYRKORÅDET 
Finns att läsa på församlingsexpeditionen  
eller på vår webbplats under 
svenskakyrkan.se/
mariamagdalena/protokoll.  

Maria Magdalena församling samarbetar  
med Sensus studieförbund

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: 21-06 alla dagar, 08-7021680 
Jourhavande präst: Alla dagar kl 21-06, telefon 112

GUDSTJÄNSTER
i S:ta Maria Magdalena kyrka,  
Bellmansg 13

Mässa tisdagar kl 12
Middagsbön Kl 12 måndag &  
onsdag-fredag 24/6-16/8  
(mässa som vanligt på tisdagar) 
Stilla mässa torsdagar kl 18

JUNI
Midsommardagen lö 22/6 kl 11 Högmässa,  
Monica Sivberg
Sö 23/6 kl 11 Högmässa,  Henrik Hammar
Sö 30/6 kl 11 Högmässa,  Annika Almström

JULI
Sö 7/7 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson
Sö 14/7 kl 11 Högmässa, Annika Almström
Sö 21/7 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl
Sö 28/7 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl

AUGUSTI
Sö 4/8 kl 11 Högmässa, Henrik Hammar
Sö 11/8 kl 11 Högmässa, Hillevi Uddenfeldt
Sö 18/8 kl 11 Högmässa, Hillevi Uddenfeldt

Söndagsskolan har sommaruppehåll
Börjar igen i höst.

SOMMARKYRKA
gudstjänster
Förutom gudstjänster som vanligt på  
söndagar kl 11, tisdagar kl 12 och  
torsdagar kl 18 kommer vi att ha 
middagsbön Kl 12 måndag &  
onsdag-fredag 24/6-16/8  
(mässa som vanligt på tisdagar) i  
S:ta Maria Magdalena kyrka 

kaffe på mariatorget
Torsdagar kl 12.30-14.30 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 onsdagar har vi utflykter, se program  
till höger. 

KAFÉ I GEMENSKAP SÖDER 
Kafé i gemenskap c/o Maria Magdalena
Kaféets syfte är att vara en samtals-

inbjudande miljö där man kan känna sig sedd 

och lyssnad till. Många utsatta kommer till 

kaféet och här bjuder vi på en rejäl frukost: 

två smörgåsar, en tallrik fil med müsli och 

något varmt att dricka. 

Varje dag kl.10.30-10.45 äger en samling 

rum som kan innehålla diverse inslag från 

personal, gäster eller inbjudna artister, ofta 

innehållande musik.

Kaféet drivs av föreningen Ny Gemenskap i 

samarbete med församlingar på Södermalm 

och Stockholms stad. Den dagliga driften sker 

med hjälp av volontärer, anställd personal 

samt präst eller diakon från några av söders 

församlingar. I sommar flyttar kaféet tillfälligt 

in i Maria Magdalena församlingssalar, 

Ragvaldsgatan 10, då Söderhöjdskyrkan 

renoveras. 

Kaféet har öppet kl 9-12 måndag-fredag.

BARN OCH FAMILJ
Hösten 2019. Barnverksamhet med fasta 
grupper för barn 0-5 år och föräldrar,  
föranmälan. Ring 08-462 29 57 för mer 
information och anmälan.

Foto: Jesper W
ahlström
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Vi har samma rättigheter

Var med i kampen för allas  
rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

VI LEVER ALLA  
UNDER SAMMA 
HIMMEL

Söker man på Google upptäcker man en ny 
värld. Där finns svar på det mesta: Vad jag 
bör ha med på min bucket list. Vad kända 
personer har för bucket list, 50 saker tjejer 
borde ha på sin bucket list... Hur ska jag 
hålla rätt på min lista? Sortera, prioritera? 
Känn ingen oro, det finns hjälpmedel. Det 
finns bucket list-orakel som kan ge tips och 
råd: Så skapar du din optimala bucket list. 
Och det finns appar för allt, var lugn. 

Men jag värjer mig. Livet är ingenting vi 
ska pricka av. Det enda vi vet är att det  
kommer att pricka av sig självt en dag. 
Med både önskade och oönskade inslag. 
För vad är det som säger att jag när jag står 
där på Kinesiska muren, tittar ner i någon  
vulkan på Hawaii eller snorklar i ett ut-
döende korallrev, inte får magknip, stukar  
foten eller upptäcker att jag glömt glasögonen 
på hotellrummet?

Livet är istället något som kommer till oss. 
Som en gåva, en överraskning om vi våg-
ar ta emot det, öppnar våra sinnen mot 
vår omgivning och våra medmänniskor.  
Skalar av all bråte av checklistor, av mätbar-
het, av utvärderingsiver, av sociala medier, 
“must haves” och “must sees” och börjar 
leva på riktigt. Jag får hjälp av Margareta  
Melins rader: Låt inte tiden gå ifrån dig, låt 
den komma till dig. Möt den nya dagen, 
ögonblick för ögonblick, och fyll med närva-
ro och liv den stund som är. Det är lättare 
sagt än gjort, det kräver ett spårbyte på kär-
vande växlar.

Men just där i bråttomsteget mellan för-
samlingsexpeditionen och kyrkan hör jag  
– drabbas jag – av koltrasten som sjunger 
om just det, om att leva på riktigt. Det 
kostar ingenting, ger knappt mätbara  
koldioxidutsläpp. Jag blir stående. Med 

ögon känsliga för grönt. Öppnar mig för 
det stora i det lilla, och utan att ha planerat 
det i förväg, hamnar jag i skapelsens mitt,  
där på kyrkogården, mellan allt som varit och 
levat och allt som ska komma, utan att jag ens  
visste om att jag hade önskat det. En aning 
om Guds närvaro mitt i vardagen. 

Där i koltrastens sång, eller i mötet med en 
annan människas blick, i mitt barnbarns 
sprudlande sprattlande skratt, eller min 
fars oförställda förvåning och glädje i dörr-
springan var gång jag kommer på besök. 
Eller i en oväntad harmoniväxling under 
en av våra sommarkonserter, i en nyfunnen 
gemenskap under någon av församlingens 
sommarutflykter eller bara över en kopp  
kaffe en vanlig torsdag på Mariatorget.

Vi behöver bara ställa våra sinnen på glänt.

Följ med på utflykt för alla åldrar. Vi åker chartrad buss de fyra 
första gångerna och båt den sista (24/7). Ingen kostnad.

26/6 Norrtälje  
(Obs! Ej 27/6 som tidigare annonserat.)
3/7 Trosa
10/7 Stallarholmen
17/7 Uppsala Domkyrka med 
Göran Kåring
24/7 Vaxholm, båt tur och retur, vi  
återkommer med tid och plats.

Du har med dig egen matsäck, församling-
en står för kaffe och kaka. Vi träffas vid 
ingången till kyrkogården, Bellmansgatan 
13, kl 09.50, bussen går 10.00.  
Vi återkommer mellan kl 15 och 16 
samma dag. 
Anmälan må, ti, to kl 9-15 på  
072-222 38 40 eller 08-462 29 57.

Välkommen önskar Annika, församlings-
pedagog, Lars, präst och Anna Karin, 
diakon, m fl.

Vi lever i en tid där vi hela tiden behöver lära oss nya främmande 
ord och nya fenomen. Ett sådant kallas bucket list. Det borde 
kunna ersättas med hinklista, men det funkar liksom inte riktigt på 
svenska. En bucket list betyder Saker jag måste hinna med innan 
jag dör. En önskelista och checklista i ett. Sommaren 2019 kanske 
jag kunde hinna med ett gäng på listan. Om jag hade någon. 

27/6 ROMANTIK I KUBIK
Smäktande kärlekssånger i en romantisk 
tondräkt – en romansafton i ordets alla 
bemärkelser. Musik av Strauss, Schumann 
och Pärt.
Arvid Eriksson, baryton
Axel Rystedt, orgel och piano

4/7 PIANOAFTON
Konsertpianisten Darya Tchaikovsky bjuder 
på ett färgstarkt program inramat av två 
fantasier i samma tonart, där nordiska klang-
er av Wilhelm Stenhammar möter Alexander 
Skrjabins nydanande mysticism. Däremellan 
två mästerverk av Franz Schubert och  
Frederyk Chopin.
Darya Tchaikovsky, piano

11/7 THE CALL OF THE WILD – ETT 
GÄSTBESÖK FRÅN AUSTRALIEN
”The Call of the Wild” tar publiken på  
en resa genom naturen och årstiderna.  
Musik av bl a flera spännande  
Australiensiska tonsättare.
The Melbourne Octet, vokalensemble

18/7 DUO FABULA
Detta högkvalitativa program med Duo 
Fabula innehåller nordisk folkmusik och 
tidig musik på traditionella och tidstrogna 
instrument. De ovanliga svenska flöjterna 
 – härjedalspipa och offerdalspipa kommer  
i snirkliga polskor till sin rätt. I det ena ögon-
blicket fångar sångerskan och harpisten Nina 
Grigorjeva publiken med sitt fängslande, 
teatraliska uttryck och blockflöjtsvirtuosen 
Jana Langenbruch bjuder på sin fantastiska 
fingerfärdighet. Andra delar av programmet 
består av lugna, stillsamma stycken där man 
kan drömma  
sig bort från den stressiga vardagen.
Jana Langenbruch, flöjter – folkliga  
och från barocken
Nina Grigorjeva, harpor och sång

25/7 DUO KRISTIN MALMBORG  
OCH HENRIK BERG
Eld och passion – cello och piano
En konsertföreställning som handlar om 
kärlek, desperation, svartsjuka och  
passion. Flamenco, tango och en syd- 

amerikansk cowboydans guidar oss genom 
den spanska och argentinska musikens 
värld. Cellisten Kristin Malmborg och  
pianisten Henrik Berg söker det  
passionerade uttrycket i dansens rytmer  
och spelar musik i gränslandet mellan det 
klassiska och det folkliga. Albeniz,  
Granados, De Falla och Piazzolla, är 
några av de kompositörer vars musik  
publiken får uppleva!
Kristin Malmborg, cello 
Henrik Berg, piano

1/8 HERE, THERE AND  
EVERYWHERE
Från Jazzens standards ur American song-
book via svenskt till The Beatles.
Klas Toresson, tenorsaxofon
Erik Söderlind, gitarr

8/8 MOD/VEMOD
Vega Nordkvist och Klara Källström  
möttes i en vilja att utforska duokonstella- 
tionen med instrumenten viola och cello. 
Med grunden i den nordiska folkmusiken 

lägger projektet stor vikt vid närvaro,  
improvisation och samspelet mellan  
varandra. Två instrument som vanligtvis  
får stå tillbaka för fiolens solistiska roll i 
ensembler får nu komma i rampljuset för  
att visa vad som händer när dessa två  
instrument möts. Resultatet blir en klang-
värld av dova, djupa färger och en lek med 
grooves och kompmönster. De dyker ned  
i det djupaste av register och spelar sig 
fram, med lika delar mod som vemod.
Vega Nordkvist, viola
Klara Källström, cello

15/8 ORGEL OCH LYRIK
Orgelmusik varvas med lyrik. En sommar-
kväll i ord och ton.
Ebba Witt-Brattström, läser och talar
Axel Rystedt, orgel

 

Låt inte tiden
gå ifrån dig

MUSIK HELA SOMMAREN

Sommarutflykter

Text: Anna Karin Strand Nilsson, diakon

Med sommarvisor och klassiska 
sommarpsalmer avslutade  
församlingens barngrupper  
vårterminen.
Lars Lifvendahl önskade alla en 
härlig sommar och informerade att 
även kyrkodilen tar semester i år.
Sen blev det knytkalas i församlings- 
salarma med barn, föräldrar och anställda 
som medverkat under terminen. 
Vi ses i höst.

Avslutningskalas
med barnen

Internationellt 
arbete

TORSDAGAR KL 19 
i S:ta Maria Magdalena kyrka
FRITT INTRÄDE

Bild: Lars Lifvendahl Bild: Lars Lifvendahl

Konfirmation
Berlin våren 2020 & Europa 
sommaren 2020
Vi har ett globalt tema där vi åker på  
resor tillsammans, men även gör en inre 
resa, där vi reflekterar över vår tro och 
varför världen ser ut som den gör med 
orättvisor och konflikter. Under våren 
2020 har vi konfirmationsläsning med 
träffar under terminen och en resa till  
Berlin under påsken. Under sommaren 
åker vi till Polen, Tyskland och Danmark 
och har några förträffar under våren.  
Mer information och anmälan på vår 
webbplats.

De pengar vi samlar in till ACT Svenska kyrkan under året 
går till bland annat till katastrofhjälp , stöd för romer, ut-
bildning och insatser för att minska könsdiskriminering.  
Församlingen stöder även två specifika projekt: Thusanang  
– arbete med HIV/AIDS i Zimbabwe och Maria Panabaj,  
skolstödssamarbete i Guatemala. 12 september kommer vi bjuda in 
till konsert med en chilensk kvartett “De fyra årstiderna” med fritt 
inträde, men frivillig kollekt tas upp till ACT Svenska Kyrkans. 
Kontakta expeditionen för mer information om det internationella 
arbetet.


