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Men vi är också många som bär en oro just 
för skapelsen, en oro som närs av klimatlarm 
i stort sett varje dag. Det regnar för lite, det 
regnar för mycket. Det svämmar över, det 
torkar ut. Regnskogar skövlas, glaciärer 
smälter och hur kunde vi ana att det får så 
stora konsekvenser både för människor och 
djur? Vi har fått lära oss den verkliga vikten 
av binas existens, eller icke-existens. Vi kom-
mer att få se folkvandringar av sällan skådat 
slag. Dödsskjutningar, terror och svält. Det 
byggs murar som skär av både landskap och 
medmänsklighet. Och så kryper kylan när-
mare, och mörkret, mörkret.
Undergångstankar virvlar med höstlöven 
runt våra fötter. Vindarna underblåses av  
sådana som vill utnyttja vår vilsenhet. Vad  
behöver vi för att inte ge efter?
Vi behöver hopp.
Men hopp, vad är det? Kraxar några. Hopp 
är ju bara önsketänkande! Kyrkan har  
genom tiderna fått kritik för att ägna sig åt 
önsketänkande. Som Joe Hill uttryckte det: 
”You’ll get pie in the sky when you die”.

Men hopp är inte önsketänkande, inte  
optimism. Hopp är inte att tänka ”det ordnar 
sig alltid.” Hopp är ett annat sätt att tänka. 
Hoppet visar sin kraft just när det inte ord-
nar sig.

Det finns en liten text som jag plockat fram 
åtskilliga gånger det senaste halvåret. Ibland 
flera gånger i veckan, som för att påminna 
mig. Det är en betraktelse av Peter Hall- 
dorf och heter Hoppets praktik. Han skri-
ver: ”Motsatsen till hopp är inte pessimism, 
det är förtvivlan”.  Pessimism förlamar, men 
hoppets röst gör något med oss. ”Inte bara 
med vår tanke utan också med våra händer”.
Han menar, och manar, att hoppet är ”en 
subversiv (som i upprorisk) andlig praktik 
som motar undan känslan av uppgivenhet. 
Hoppet säger: De går att äta, odla, resa,  
värma, kyla, leva annorlunda. Det kanske 
inte känns så, men varje litet beslut gör skill-
nad och är ett serum mot bortträngningens 
gift”.
Det väcker en ton i mig. Jag är huvud- 

personen i mitt liv. Jag är medskapare i både 
mitt liv och livet i stort. Men det betyder inte 
att jag är ensam om att göra skillnad.
Han fortsätter: ”Att bevara hoppet när  
påfrestningarna är stora är både en mental 
och andlig kamp. Därför behöver vi gemen-
skaper och platser som kan utgöra hoppfulla 
förtätningar, tecken på en annan ordning”.

Församlingen är just en sådan plats, eller 
förtätning. Den ger utrymme för gemenskap. 
I gudstjänst, i bön, i samtal – i grupp eller 
enskilt, i körsång och orgelmusik, i lek och 
i lärande, över en lunch eller en kopp kaffe, 
eller bara i ett stilla möte med Gud. 
Hopp går att odla. Att odla går lättare om vi 
hjälps åt. Odlingssäsongen är alls inte slut. 
Den börjar nu.

Det känns hårt att säga det, men sommaren är  
väldigt snart slut. För många är den en tid för vila och 
återhämtning, för andra är sommardagarna som alla 
andra dagar, bara något varmare. Nu går vi in i hösten, 
förhoppningsvis med glädje, energi, inspiration och  
inte bara skaparglädje utan också en skapelseglädje. 

Börja odla – 
det är höst!

Anna Karin Strand Nilsson, diakon

S:ta Maria Magdalena kyrka | Fritt inträde
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Medlemmarna i kvartetten har en instrumental utbildning 
på hög nivå från de främsta universiteten i Chile. Anemi Ort, 
fiol I, Montserrat Prieto, fiol II, Mariel Godoy, altfiol och 
Carla Serrón, cello.
Under turnén i Europa, som genomförs i sju länder, framförs 
musik av Violeta Parra och Victor Jara, de två viktigaste  
representanterna för den chilenska folkmusiken. Under 
turnén lanseras även deras senaste album “Violeta för fyra 
stråkar”. Musikaliskt arrangemang av Daygoro Serón.

I samarbete med SCHIK och Chiles Ambassad i Stockholm

Nu börjar sommaren lida mot  
sitt slut och vi tackar alla som 
deltagit i församlingens sommar- 
utflykter! De fullsatta bussarna 
gick till Norrtälje, Trosa, Stallar-
holmen(se bild till höger), Uppsala 
och sist en båttur till Vaxholm.  
Vi får låta alla ljusa minnen,  
erfarenheter, nyfunna kunskaper 
och bekantskaper värma oss långt 
in i höstmörkret. 

Fr v Anna Karin Strand, Nang Östling, Annika  
Sydow, Gunilla Lindgren och Lars Lifvendahl.

KONSERT med kvartetten 
De Fyra Årstiderna  
från Chile

12 september kl 19.00

Herren ska alltid leda dig, han mättar dig 
i ödemarken och ger styrka åt benen i din 
kropp. Du skall bli som en vattenrik träd-
gård, en oas där vattnet aldrig sinar.

Jesaja 58:11

Ljusa minnen från 
sommarens utflykter

GUDSTJÄNSTER
i S:ta Maria Magdalena kyrka,  
Bellmansg 13

Mässa tisdagar kl 12
Stilla mässa torsdagar kl 18
Morgonbön, i fransiskansk anda onsdagar, 
start 28/8 kl 07.30

AUG
Sö 25/8 kl 11 Högmässa,  Carl Henric Svanell

SEPT
Sö 1/9 kl 11 Högmässa, Avskedspredikan, 
Annika Almström
Sö 8/9 kl 11 Uppstartsgudstjänst,  
Alla präster i församlingen, Maria Magdalena 
kammarkör och barnkörerna
Sö 15/9 kl 11 Högmässa, Anders Novak, 
Alive Gospel
Sö 22/9 kl 11 Högmässa, Lars Lifvendahl,
Maria Magdalena vokalensemble
Sö 29/9 kl 11 Högmässa, Elisabeth Jonsson, 
ensemble ur Maria Magdalena kammarkör
OKT
Sö 6/10 kl 11 Små och stora-mässa, 
Lars Lifvendahl, barnkörerna
Söndagsskolan under söndags- 
gudstjänsten. Se högersidan.

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.

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 Söder-

malm och Stockholms stad. Den dagliga 

driften sker med hjälp av volontärer, anställd 

personal samt präst eller diakon från några 

av söders församlingar. Under september 

fortsätter kaféet husera i Maria Magda-

lena församlingssalar, Ragvaldsgatan 10, 

då Söderhöjdskyrkan fortfarande är under 

renovering. Öppet kl 9-12 måndag-fredag.

BARN OCH FAMILJ
Läs mer på höger sida. Ring 08-462 29 57 
för mer information och anmälan.

KONSERTPROGRAM
i S:ta Maria Magdalena kyrka,  
Bellmansg 13, om inget annat anges

Sö 8/9 kl 16 Orgelkonsert
Musik av J.S. Bach och Cesar Franck.
Axel Rystedt, orgel.
To 15/8 kl 19 Konsert De fyra  
Årstiderna, från Chile. Se separat artikel.

Sö 15/9 kl 16 Körkonsert
Alive Gospel 

Sö 22/9 kl 16 Körkonsert
Musik av Pärt och Victoria. 
Maria Magdalena Vokalensemble,
Dirigent Mats Nilsson

Sö 6/10 kl 16 Orgelkonsert
Musik av J. S. Bach, Felix Mendelssohn  
och Alexandre Guilmant.
Axel Rystedt, orgel

LUNCHMUSIK
Torsdagar kl 12.15 i S:ta Maria  
Magdalena kyrka, fritt inträde.  
Enklare lunch till självkostnadspris  
efter lunchkonserterna.

29/8 Lunchmusik, Ludvig Käll, orgel
5/9 Lunchmusik,  
Johan Hansson Lindström, orgel
12/9 Lunchmusik, Axel Rystedt, orgel
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Produceras av Maria Magdalena församling. 
Redaktör: Roberth Björk, kommunikatör;
roberth.bjork@svenskakyrkan.se. 
Ansvarig utgivare: Hillevi Uddenfeldt, kyrkoherde;  
08-462 29 53, 
hillevi.uddenfeldt@svenskakyrkan.se

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

Hösten i Maria Magdalena

Lunch och Lek
Lunch och Lek för ensamstående föräldrar. 
Start lördagen den 12/10, kl 11-14. För obligatorisk 
anmälan till Annika Sydow 072-222 38 40 från 7/10.

Barn och familjUpptaktsgudstjänst inför hösten

Mässa 
& samtal

Sorgegrupp

Anhöriggrupp

Avskedspredikan
av Annika Almström

Kyrkvaktmästare
Tomasz går i pension

Söndag 8/9 kl 11.00 Barnverksamhet med fasta grupper för barn 0-5 år 
och föräldrar, föranmälan. Även grupper för ensam-
stående föräldrar. Vi träffas i barnlokalen på Ragvaldsg 10 
där vi sjunger, leker och pysslar tillsammans. 
Barngrupperna startar måndag 30/9. Barn i kyrkan,  
torsdagen den 26/9(OBS!) och Söndagsskolan startar 29/9. 
Gå gärna in på vår webbplats och läs mer. 
För anmälan, välkommen att ringa från 23/9 på 
072-222 38 40.
Välkomna önskar Annika Sydow, församlingsassistent  
och Lars Lifvendahl, präst. 

Församlingens upptaktsgudstjänst söndag 8/9 kl 11 i S:ta Maria Magdalena kyrka. Alla präster 
deltar, Maria Magdalena Kammarkör och Maria Magdalena barnkörer sjunger. Församlingen  
bjuder på kaffe efteråt gudstjänsten och färgglada ballonger till barnen. Välkommen att starta 
igång hösten tillsammans med oss.

Foto: Roberth Björk 

Foto: Tobias Tobin/Ikon

Foto: Annika Sydow

Ted Harris  Foto: Magnus Aronson

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 
flesta 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 2019 startar Söndagsskolan den 29/9. 

Söndagsskolan börjar tyvärr senare denna termin 
då Annika Sydow varit sjukskriven.

Barn i kyrkan
Kom på förmiddagshäng i kyrkan! Barn 0-5 år i vuxet  
sällskap. Sångstund, träffa kyrkodilen, fika, lek och  
pyssla, upptäcktsfärder (orgeläventyr, skattjakt). 
Torsdagar kl 09.20-10.50 i S:ta Maria Magdalena kyrka. 
OBS! Start 26/9.  
Värdar: Lars, präst 073-941 55 27 och Annika,  
församlingsassistent 072-222 38 40. 

Söndag den 1 september kl 11. Kyrkoherde Annika 
Almström lämnar sin tjänst och håller en avskeds- 
predikan. Efter gudstjänsten är alla välkomna att 
tacka av Annika i församlingshemmet på 
Ragvaldsgatan 10.

Tomasz Jakubowski, kyrkvaktmästare sedan 15 år 
går i pension 1/9. Tomasz har med med sitt positiva 
och engagerande kynne verkat i församlingen. Vi 
kommer träffa på honom då och då under hösten 
även efter 1/9 då han hoppar in som kyrkvakt- 
mästare igen.

Under hösten, med start den 5 september, ger vi utrymme 
för stillhet och reflektion i mässa och samtal. Kvällarna 
inleds med Taizémässa kl 18 i S:ta Maria Magdalena 
kyrka med start den 5 september, då prästen Ted Harris 
inleder samtalsserien Vägar till välbefinnande. Gruppen 
träffas åtta torsdagar jämna veckor.       

I den här gruppen utgår samtalen från ämnen som  
självreflektion, kreativitet, förundran. Målet är att odla 
vars och ens potential till existentiell och andlig utveck-
ling. Samtalen utgår från Ted Harris bok Vägar till  
välbefinnande, som delas ut vid första tillfället.

Varannan vecka kommer samtalen att vara öppna för 
alla. Dessa leds av församlingens präster och ingen  
föranmälan krävs.  

Anmälan senast den 30/8 till diakon Anna Karin Strand 
Nilsson, annakarin.strand.nilsson@svenskakyrkan.se 
eller tel 08-462 29 42. 

Någon gång förlorar vi någon som står oss nära. Att  
få träffa andra som går igenom en liknande situation  
är ofta betydelsefullt. Under hösten finns möjlighet  
att delta i en sorgegrupp. Start 26/9. Info och anmälan  
till diakon Anna Karin Strand, 08-462 29 42,  
annakarin.strand.nilsson@svenskakyrkan.se

Har du en partner som är på väg eller har flyttat till 
ett vård- och omsorgsboende? I höst startar en anhö-
riggrupp för dig. Här möter du och kan samtala med 
andra som är i liknande situation. Samarbete mellan 
församlingen och Södermalms stadsdelsförvaltning. 
Start 8/10. Info och anmälan till Cecilia Erkstam, 
08-508 131 71, cecilia.erkstam@stockholm.se

Körsångare sökes till Alive Gospel, församlingens  
ungdomskör med gospelinriktning. Kören är för sångare 
i gymnasiet och uppåt. Körledare: Linda Börjesson,  
08-462 29 62. 

Körsångare sökes till vår högstadiekör, som är öppen 
för både killar och tjejer. Vi arbetar med att hitta en fin, 
gemensam körklang. Vi utvecklar rösterna, både indivi-
duellt och som kör, genom div sångövningar. Vår tonvikt 
ligger vid gospel, pop och visa, samt en och annan klassisk 
körsång. Vi sjunger på gudstjänster och konserter.  
Körledare: Linda Börjesson, 08-462 29 62.
 

Sångverkstad för mogna röster, grundkurs: Teknik 
och praktik.Vi övar grundläggande sångteknik (andning, 
avspänning och artikulation) med hjälp av enkla, välkända 
melodier. Denna kurs vänder sig till dem som inte deltagit 
förut eller varit med endast en termin. Det är viktigt att 
vara med från start! Torsdagar kl 11-12. Start 5/9 2019. 

Sångverkstad för mogna röster, fortsättningskurs: 
(Se info ovan). Denna kurs vänder sig till dem som deltagit 
minst en termin (dock efter individuellt samtal).
Torsdagar kl 13-14. Start 5/9 2019.
Anmälan (Obs!) telefonledes till kursledare Axelina 
Lindholm, 070-717 00 98

Emerituskör Församlingen startar ”Emerituskör” för väl 
erfarna och rutinerade sångare. Kören repeterar projektvis 

inför konserter. För mer info, kontakta Johan  
Hansson Lindström 08-462 29 59,
johan.hansson.lindström@svenskakyrkan.se 

Maria Magdalena Kammarkör söker en kvalificerad  
andratenor. Kontakta körens dirigent Mats Nilsson, 
mats.gunnar.nilsson@svenskakyrkan.se för provsjungning. 

Maria Magdalena församlingskör sjunger vid tre-fyra 
högmässor per termin och även vid någon musikgudstjänst. 
Repertoaren är relativt enkel. Mestadels klassisk, men 
rymmer även folkmusik och visor. Kören vänder sig till dig 
som är dagledig och längtar efter att sjunga! Repetition 
onsdagar kl. 15.00. Börjar 4 september. Nya sångare  
hälsas välkomna. Kontakta Axel Rystedt, 08-462 29 54, 
axel.rystedt@svenskakyrkan.se

Våra körer!


