»Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen
så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera,
få andlig vägledning och näring för själen«
Lotta Rönngren skriver på sidan 2
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– Tänk att ni firar gudstjänst!
sa han med betoning på verbet. Jag brukar säga att
jag »går på« gudstjänst, fortsatte han. Fira låter
mycket roligare, riktigt kul! Fast jag brukar ju säga
att jag »går på« fest också förstås. Hans iakttagelse
kändes väldigt sann, gudstjänst, fira och fest hör
ihop. Vi firar gudstjänst och då är det fest, celebration, party.
En och annan tänker förstås att gudstjänst är
något tråkigt, långsamt, svårt. Seg gammal musik
och obegripliga ord, en massa symboler man glömt
vad de handlade om, ett konstigt rum där den som
leder är utklädd, det är annorlunda och det är det
som är vitsen.
Vi träffas på uppståndelsens dag, söndagen,
för att glädjas över vad det betyder i våra liv. Uppståndelse, seger över ondskan, glädje och liv i dess
djupaste och fullaste bemärkelse. Alla »storkyrkorden« om frälsning, nåd och barmhärtighet, allt
det tar gestalt och blir tydligt i gudstjänsten, i
våra ögon, händer, leenden. Tron förkroppsligas
i oss, i våra liv i vår gemenskap. I gudstjänsten
blir kyrkan synlig. Vi samlas, vi ser varandra. Här
är vi! Och gemenskapen ger styrka. »Ordet blev
människa« först i Jesus och nu blir det det i oss, vi
alla tillsammans, kyrkan, Kristi kropp här och nu.
Kyrkan är till sitt väsen gemenskap, så vi måste

träffas för att fira ibland och ge varandra styrka.
Jag tänker att en av nycklarna in i gudstjänsten
är deltagande. Vi måste vara där, gå dit och vara
aktiva för att det ska bli roligt. Gudstjänsten gör vi
alla tillsammans, vi skapar stämningen, det är inte
konsert eller teater, det går inte att titta på. Du måste
vara där med ditt hjärta och din tanke din själ och
din kropp, hela du närvarande och det behövs engagemang och delaktighet annars blir det inget party!
Vi är där för att be och sjunga, lyssna och lära, dela
vår tro med varandra. Det går inte att konsumera
gudstjänst, bara att vara med och producera. Hur vi
än förhåller oss är vi alltid med och gör den.
Gudstjänsten är uråldrig och tidlös, med rötter
från Jesu tid och ännu äldre, bibeltexter som vävts
samman till ett mönster, ord och formuleringar som
kan vara upp till 4000 år gamla. Välsignelsen till
exempel, så gammal och ändå är det det eviga nuet
som är viktigt, i Gudsmötet upphör tid och rum, och
vi får vara inför Gud, leka och skratta, gråta och
förtvivla, tro och älska. Hela ditt liv får plats i Guds
kärleksfulla blick.
Uråldrig och urmänsklig, människan är religiös
och har alltid byggt altare och begravt sina döda. Det
ingår i det mänskliga att avsätta heliga platser och
helig tid till rituellt beteende, det finns i alla kulturer.

Det bidrar till att ge livet och gemenskapen struktur
och mening. Så glöm inte att du är andlig, vårda din
själ. Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en
service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen. Välkommen!
Gudstjänsten är internationell. När du knäckt
koden, upptäckt strukturen, finns en form att
känna igen sig i. Igenkännandets glädje, om du så
firar gudstjänsten i Tanzania, Tranås eller Tallin, är
sig mycket likt och du kan vila i vetskapen att du
omsluts av en mycket stor gemenskap, som omsluts
av en mycket stor kärlek, Guds, »He’s got the whole
world in His hands.«
Vilken känsla får du när du går över tröskeln
till kyrkan? Ett stort och pampigt rum? Varmt och
hemtrevlig? En välkomnande öppen atmosfär som
präglas av tro, hopp och kärlek? Det är min vision
och förhoppning att du ska finna det här i våra
kyrkor på Södermalm.

»I gudstjänsten blir kyrkan synlig.
Vi samlas, vi ser varandra. Här är vi!
Och gemenskapen ger styrka.«
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Lotta Rönngren, projektanställd
präst i Maria Magdalena församling

Jonas om Jesus
Jonas Gardell föreläser utifrån sin senaste bok »Om Jesus« i Sofia kyrka annandag
påsk den 13 april kl 16. Det är fri entré. Kollekten som tas upp går oavkortat till
Stiftelsen Jonas Gardells och Mark Levengoods barnfond.
De flesta skelett man funnit från tiden som Jesus levde visar brist på järn och
protein, kranier av fyrtioåriga människor har ofta få eller inga tänder kvar. Livet
var hårt och man dog ung. Endast en minoritet fick uppleva sin tjugofemårsdag.
Vi vill gärna se Jesus som en relativt ung man, men när han började sin verksamhet
vid cirka trettio års ålder var han snarare en som levt längre än de flesta.
Vi tänker oss gärna Jesus milda, kärleksfulla leende.
Lägg nu alltså till att leendet troligen var tandlöst så får vi förmodligen en
smula rättvisare bild.
Kan vi tänka oss Jesus tandlös? Kan vi tänka honom obildad? Mycket litet av
Jonas Gardell
våra föreställningar om Jesus Kristus stämmer överens med Josua från Nasaret.
Fotograf: Thron Ullberg
En Jesus Kristus stiger fram för oss som den från himlen återkommande
kungen för att döma levande och döda. Och i perifirin ser vi en annan gestalt fly
undan i skuggorna, en kort och satt, mörkhyad man som åldrats i förtid av fattigdom och kringflackande. En enkel hantverkare från den galileeiska landsbygden
som makten lät avrätta i förebyggande syfte. En man som spred budskapet om
Guds rike.
Spännande? Det här är bara början! Följ med Jonas Gardell på en omskakande
spaning efter Jesus.
Sofia kyrka 13 april kl 16
Kungsholms kyrka 14 april kl 19
Fri entré

Notiser
Kyrkofullmäktige
sammanträder
Högalids församling 28/5 kl 19 i Högalidskyrkans
församlingshus, Högalids kyrkväg 13.
Katarina församling 27/5 kl 19 i Katarina församlingssal, Högbergsgatan 15 A.
Maria Magdalena församling 18/5 kl 19 i församlingssalarna, Ragvaldsg 10
Sofia församling 5/5 kl 19.30 i Sofia församlingssal,
Borgmästargatan 11, nb.
Lars Åke Lundberg och Bo Nordquist
i S:ta Maria Magdalena kyrka.

Eldkvarn – »Kärlekens törst«

Sinnesrogudstjänster
Text och foto: Björn Wänn

Sinnesrogudstjänsten kom till 1992 då baptistpastorn Harry Månsus
kom fram till att det fanns ett behov av en annan sorts gudstjänst som
tilltalade människor som kände sig främmande inför kyrkan. Han
hade varit i kontakt med människor som kämpade med missbruk och
tog till vara på deras erfarenheter av bland annat tolvstegsprogrammet (ett program som har sitt ursprung i Anonyma Alkoholister, AA)
och kombinerade detta med den kristna kyrkan och gudstjänsten.
Gudstjänsten är ganska enkel i sin form och innehållet beror mycket på de som deltar. Oftast inleder
en präst med en reflektion och sedan varvas textläsning och böner med musik. I gudstjänsten finns
även ett tillfälle när en person delar med sig av något
i sitt liv till de andra deltagarna. Delaktigheten är
ett centralt tema för sinnersrogudstjänsterna, vilket
manifesteras i hela gudstjänsten men framför allt i
avslutningen då alla ställer sig i en ring, håller varandra i handen och läser sinnesrobönen tillsammans:
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.
Det brukar även finnas plats för enskild bön och
ljuständning för det som berör varje enskild person
och i vissa gudstjänster firar man även mässa och
har nattvard med alkoholfritt vin. Prästerna Lars
Åke Lundberg och Bosse Nordquist har under
många år haft sinnesrogudstjänster i Maria Magdalena församling. Lars Åke var med och startade
sinnesrogudstjänsterna i Allhelgonakyrkan 1995
och han har bland annat arbetat som fängelsepräst
och vägledare på behandlingshem för missbrukare.
Bosse Nordquist har tidigare varit präst i Maria

Magdalena församling och var med och startade
församlingsgården Hjärtpunkten i Södra Stationsområdet. Båda två har de en bakgrund av engagemang för människor som har hamnat i samhällets
periferi av olika anledningar.
Åttonde mars var det sinnesrogudstjänst med
nattvard i Maria Magdalena församling. En blandad
skara människor hade samlats för att delta i gudstjänsten och den inleddes med en reflektion av Bosse
Nordquist, och fortsatte sedan med psalmssång,
sånger som framfördes av Maria Magdalena Gospel
och olika personers berättelser och böner. Allt
genomsyrades av en enkelhet och en anknytning till
vardagen och de problem och glädjeämnen som vi
ständigt möter. Viljan att förändra var också något
som togs upp flera gånger, dels som exempel men
även som en motivation. Att mot slutet forma en
ring av alla personer som deltog i gudstjänsten var
inte helt lätt, men det var icke desto mindre kraftfullt att dela sinnesrobönen med så många människor, både bekanta och helt okända människor.
Nästa sinnesrogudstjänst i Maria Magdalena
församling är söndag 31 maj kl 18, kaffe serveras
från 17. Välkommen!
Läs mer om sinnesrogudstjänsterna på:
www.brommadialogen.se

Globen, Eiffeltornet,
Kristusstatyn i Rio och
kyrkorna på Söder släcker!
Earth Hour nu på lördag 28/3
kl 20.30 – 21.30

Var med och släck ljuset en timme
för klimatet den 28 mars kl 20.30

Lördagen 28/3 klockan 20.30 släcker miljontals
människor över hela världen ljuset i en manifestation för klimatet. Släcker du? Genom en enkel
handling – att släcka ljuset under 1 timme – kan
du vara med och sända en signal till världens
makthavare att de vid FNs klimatmöte i Köpenhamn nu i december ska våga fatta de beslut som
krävs för en framtid på jorden.
På grund av tekniska skäl utom församlingens
kontroll kan Katarina kyrkas fasadbesysning
tyvärr inte släckas ner.

Den 15/5 kl 19.00 firar vi mässan »Kärlekens törst«
med gruppen Eldkvarn i Högalidskyrkan. Eftersom det
är en gudstjänst är det fri entré, men vi delar ut biljetter i förväg. Däremot hoppas vi på en riklig kollekt till
Svenska kyrkans internationella arbete för att fler människor ska få tillgång till rent vatten och ett värdigt liv.
Tider för utdelning av Eldkvarn-biljetter:
Söndag 19/4 kl 12–16 utanför Högalidskyrkan.
Måndag 20/4 16–19 på församlingsexpeditionen.
Tisdag 21/4 kl 16–19 på församlingsexpeditionen.
Endast två biljetter/pers. Ingen bokning per tel, mejl
etc! Obs, begränsat antal biljetter, »först till kvarn«!

Mottagningsmässa 29/3
Maria Magdalena församling välkomnar sin nye kyrkoherde Gunnar Olofsgård söndag 29/3 kl 11 i S:ta Maria
Magdalena kyrka. Alla församlingens medarbetare och
förtroendevalda deltar, biskop Caroline Krook m fl.
Efterföljande mingel med tilltugg i församlingssalarna,
Ragvaldsgatan 10.

Gunnar Olofsgård

Community dance
I nattvarden bryter och delar vi brödet som en symbol
för att vi är en gemensam kropp. I Community dance
upplever vi och stärker denna enhet, genom att bejaka
och stötta varandra i rörelsemeditation och dans.
Genom dansen säger vi »ja« till våra behov, till glädje,
livskraft och vårt sanna ursprung. Ha gärna rörelsevänliga kläder och ta med vattenflaska. Torsdagar kl
14.00–16.00 t o m 14/5 i Högalidskyrkans församlingshus. Ingen föranmälan – drop in. Avgift 120:–/
gång. Ledare & info: Kerstin Vilselius, 08-749 55 09.

Kyrkovalet
Den 20/9 2009 är det kyrkoval. Genom valet har
alla som tillhör Svenska kyrkan möjlighet att vara med
och forma framtidens kyrka. Du som har fyllt 16 år
kan rösta. Gör det! Var med och påverka Svenska
kyrkans framtid
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Liturgiska färger
När man kommer in i kyrkan används färgsymboliken i
t ex textilierna på prediksstol, altare, prästens kläder
och altarblommorna. Detta görs för att tydliggöra
budskapet den speciella söndagen.
Kyrkoåret är något annorlunda uppbyggt än den
kalender vi använder oss av idag. Kyrkoåret börjar
den första advent och slutar med domssöndagen.

Vitt

Står för renhet, helighet, oskuld, används vid
glädjehögtider.

Rött

är eldens, blodets och kärlekens färg, kan
även vara Guds färg som symbol för Guds
kärlek. Används vid Pingst och martyrdagar.

Grönt

är vårens och hoppets färg, används då ingen
annan färg är föreskriven.

Violett

betyder ånger, bot och bättring, används
under bot- och fastetiden.

Blått

är himlens och havets färg, det överjordiska,
gudomliga, trofastheten. Den kan vara Kristi
och Marias färg, används ibland istället för
violett.

Gudstjänsten
Text: Gunilla Lindén Foto Björn Wänn & Joanna Holmgren

Om gudstjänsten
Purpur

betyder kunglig makt och gudomlighet.

Gult

är vissnandets färg, det ondas, förräderiets, falskhetens och avundsjukans traditionella färg. Men gult är även guldets och
den mogna sädens färg. Gult liknar guld och
symboliserar därför i dessa sammanhang det
eviga ljuset, Guds härlighet och makt.

Svart

är sorgens och dödens färg.

Guld

betyder överjordisk storhet. Färgen användes
förr som bakgrund på bilder av heliga personer men kan vara tecken på yttre prål.
Liturgi: kristen gudstjänst eller de rituellt fastställda
delarna därav.
Liturgiska färger: kyrkotextiliernas variation i färg enligt
en bestämd ordning under kyrkoårets olika högtider.
Källa NE och www.svenskakyrkan.se
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När Jesus en gång fick frågan om vilket som är det
största budet i lagen svarade han: »Du ska älska
Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela
din själ och med hela ditt förstånd. Du ska älska din
nästa som dig själv.« (Matteusevangeliet 22:34–40)
Jesus visade på att det finns tre relationer som är
viktiga för att det goda livet ska förverkligas:
relationen till Gud
relationen till medmänniskan
relationen till mig själv

liv, död och uppståndelse genom bibelns berättelser,
böner, predikan, psalmsång och musik. Kyrkoårets
teman och firningsämnen syftar till att fördjupa
verkligheten och visa på att Gud spelar en roll i
människors liv.

Söndagen
I skapelseberättelsen vilar Gud på den sjunde dagen,
därför är söndagen av tradition en vilodag. I den kristna
kyrkan är söndagen också en festdag då Jesus uppstod
på en söndag. Varje söndag firas det gudstjänst runt om
i världen, till minne av Jesu uppståndelse.

En påminnelse

Musik

När vi firar gudstjänst är det en påminnelse om att
den värld vi lever i är en del av Guds verklighet. Här
möts människa och Gud, människa och människa,
och här kan den enskilda människan stämma träff
med sig själv.
I Svenska kyrkans församlingar på Södermalm
firas det gudstjänst i stort sett varje dag. Många
gudstjänster firas i församlingarnas kyrkor och
kapell, och det firas också gudstjänst i Fryshuset
och på flera äldreboenden och sjukhus.

Berättelserna om hur Gud kommer människan till
mötes gestaltas också i musiken. Det ordlösa berättandet vittnar om en Gud som sträcker sig bortom
orden. Musiken berör många människor på djupet,
och talar till flera sinnen.
Musiken kan förmedla ett budskap i sig,
och kan också förstärka bibelns berättelser och
söndagens tema. Många församlingar har ett rikt
utbud av körer som medverkar i församlingens
gudstjänst.

Gudstjänstens ursprung

Trosbekännelsen

Den kristna gudstjänsten har sitt ursprung i den
judiska gudstjänsten, såsom den firats i judiska
synagogor i tusentals år. Ordet synagoga kommer
från det grekiska ordet för församling, och det ordet
kom också att beteckna huset man samlades i.

Urformen till trosbekännelsen kommer från församlingen i Rom och kan spåras ända tillbaka till
200-talets början. Trosbekännelsen kallas för den
apostoliska då den är ett försök att sammanfatta
apostlarnas undervisning. Trosbekännelsen har tre
artiklar. Den första fokuserar Gud som Fader och
Skapare, den andra Guds Son, Jesus Kristus, Frälsaren, medan den tredje visar på den Helige Anden
och människors gemenskap.

Kyrkoåret
Första söndagen i advent är kyrkans nyårsdag.
Under kyrkoåret får församlingen följa Jesu födelse,

»Varje söndag firas det gudstjänst
runt om i världen, till minne av
Jesu uppståndelse.«
Den apostoliska trosbekännelsen används i
Svenska kyrkans gudstjänster, både i dopgudstjänsten, vid konfirmationen och i högmässan.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande
och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden
så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen
Välsignelsen är den äldsta bön som förekommer
i Svenska kyrkans gudstjänster idag. Den har
sitt ursprung i en berättelse i Fjärde Moseboken
(6:23–27) där Gud talar till Moses. I Bibeln
beskrivs välsignelsen ofta som en direkt gåva
från Gud och innebär en kraft vars yttring är
välgång.

Tid för fred!

Varje onsdag kl 12.07 inbjuder Fryskyrkan till Tid för
fred. Man samlas i Fryshusets Andrum och avsätter
10 minuter till tankar om fred och frid. Alla är välkomna
oavsett tro eller om man är utan tro. Det kan handla
om fred i den stora världen, i den mellanstora världen
eller i ens egna lilla värld. Efter Tid för fred i Andrum är
man välkommen till restaurangen och äta lunch tillsammans för 40 kr.

Mässa mot Söder

I Katarina kyrka träffas människor onsdagskvällar
kl 18 till sång, bön, stillhet och nattvard. Människors
erfarenheter av Guds närvaro. Den andliga vägen
måste var och en gå ensam med Gud. Men vi kan dela
våra erfarenheter med andra, lyssna, förundras. Heliga
rum är byggda för dessa berättelsers skull.

Regnbågsmässa

Ovan i kyrkan eller stammis? Gay eller strejt? Här är
alla välkomna, precis som vi är! Regnbågsmässan är
en färgstark gemenskap med homo- och bisexuella,
transpersoner och alldeles ovanliga heterosexuella som
firar mässa tillsammans i Sofia kyrka klockan 18, tredje
söndagen i varje månad.

Ökenmässa

Ökenmässa firas varannan torsdag kl 18.00 i S:t Ansgarskapellet i Högalidskyrkan. Ökenmässan har inslag
från den koptiska (egyptiska) gudstjänsttraditionen och
där kan man njuta av meditativ Taizé-musik, en mild
doft av rökelse och nybakat nattvardsbröd, ikonbilder
och levande ljus.

Herrens bön
I Matteusevangliet berättas om hur Jesus undervisar sina lärjungar från ett berg. Ibland brukar hela
stycket, kapitel 5–7 i Matteusevangeliet, kallas för
Bergspredikan.
I Bergspredikan ger Jesus lärjungarna en färdigformulerad bön, som de kan be (Matteusevangeliet
6:9-13). Samma bön ger han lärjungarna i Lukasevangeliet (11:1-4) när de ber honom om hjälp: »Lär
oss att be!«.
Bönen finns i en ekumenisk översättning som
används av många kyrkor och samfund i Sverige. I
Svenska kyrkan används bönen vid i stort sett alla
gudstjänster, i högmässor och veckomässor, vid dop,
konfirmation, vigsel och begravning.

Mångfald

Välsignelsen avslutar i stort sett alla gudstjänster
i Svenska kyrkan, såväl högmässor och familjegudstjänster som enkla andakter, dop, konfirmation,
vigsel, begravning och bikt.
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss
och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss
och give oss frid.
I Faderns och Sonens
och den helige Andes namn.
Amen.

Om sakramenten
Ordet sakrament kommer från latinets sacer, som
betyder helig. Med sakrament avses heliga handlingar som Jesus givit åt sina efterföljare.
För att något ska kallas ett sakrament krävs att
det finns:
ett jordiskt tecken (vatten respektive bröd och vin)
ett instiftelseord av Jesus
ett löftesord från Jesus
Sakramenten i Svenska kyrkan är två: dop och nattvard. Ibland räknas också bikten som ett sakrament.
Bikten kallas då förlåtelsens sakrament, och rymmer
inte något lika tydligt jordiskt tecken som dopet och
nattvarden.
Den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa
kyrkorna räknar med sju sakrament (utöver dop,
nattvard och bikt också konfirmation, prästvigning,
äktenskap och sjukas smörjelse).
Dop och nattvard hade redan i den äldsta
kyrkan en speciell ställning som heliga handlingar,
sakrament, anbefallda av Jesus.

»Välsignelsen är den äldsta bön som
förekommer i Svenska kyrkans
gudstjänster idag.«

Babygudstjänst

I S:t Ansgarskapellet I Högalidskyrkan firar vi babygudstjänst två gånger per termin Babygudstjänsten är till
för de allra minsta: besökarna är små bebisar – 0–10
månader – och deras föräldrar. I gudstjänsten aktiveras
alla fem sinnen och samspelet mellan barn och förälder
stärks genom en gemensam sinnesupplevelse. Nästa
babygudstjänst är den 28/4 13.30.

Äldreboenden

Församlingarna på Söder firar regelbundet gudstjänster på de olika servicehus och sjukhem som finns på
malmen. Inbjudningar sätts upp på anslagstavlor och
liknande.

Ekumenisk Taizébön

Onsdagar kl 18 i S:ta Maria Magdalena kyrka. Taizé är
ett eukumeniskt, internationellt brödraskap som grundades av Broder Roger 1940 i Frankrike. Hit söker sig
tusentals ungdomar från hela världen varje år för bön
och gemenskap. Taizébönerna är enkla bönder där vi
sjunger meditativa sånger och läser texter tillsammans.
Efter bönen är kyrkan öppen till kl 19.50 och det finns
det möjlighet till samtal över en kopp te och kvällsmässa kl 19. Bönerna anordnas av Maria Magdalena
församling i samarbete med Söders Kristna Råd. Vill du
hjälpa till att ställa i ordning eller medverka i textläsning? Kom kl 17.30.

Mässa med små och stora

Ungefär en gång i månaden har vi mässa med små och
stora i Maria Magdalena församling. Mässorna är utformade så att de ska passa alla åldrar och vi välkomnar
särskilt de yngre till dessa mässor. På mässorna sjunger
församlingens barnkörer och vi berättar söndagens
texter med hjälp av Bibeläventyret. Söndag 19/4 och
17/5 kl 11 har vi mässa för små och stora, och den
17/5 med bibelutdelning för församlingens 5-åringar.

Barnen i kyrkan

En torsdag i månaden förlägger vi öppna förskolan
till Sofia kyrka. 9/4 och 7/5 kl 10. Familjemässa firas
söndagen 10/5 kl 11 i Sofia kyrka. I Sjöstadskapellet
firas familjegudstjänst den 5/4 kl 16 och Dopfest firas
den 17/5 kl 16.
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Ny tid –
ny kristendom?
Text: Kerstin Vinterhed Foto: Lena Bergqvist Säfsten

Finns det något nytt sätt att vara kristen på, ett nytt sätt som bättre
passar vår tid? Det är den utmanande frågan när Sofia församling
bjuder in till en tredgarskonferens den 17–19/4 under rubriken
»Ny tid – ny kristendom?« i Sofia kyrka. Bland inbjudna talare märks
den kontroversielle anglikanske biskopen, John Shelby Spong,
biskop Caroline Krook och ärkebiskop emeritus KG Hammar.

Notiser
Ersta samtal
Tidsvittnet Anna Achmatov. Om den ryska poeten
Anna Achmatovas ord och ton handlar vårens sista
program punkt om i Ersta kyrka. Barbro Lönnquist gav
2008 ut en nyöversättning av hennes sena diktning
där hon också berättar om Anna Achmatovas liv som
överlevande och tidsvittne från Stalintiden. Uppläsare
och berättare: Kerstin Vinterhed. Musik: Patrik Sandin.
Rubrik: Alla som inte fått någon grav har jag begravt
och begråtit. Söndag 5/4 kl 16, Ersta kyrka.

Seglora smedja i Sofia
Under våren kommer Segloramässor att firas i Sofia
kyrka tillsammans med prästerna Ewa Lindqvist Hotz,
Helle Klein, musikern Anders Forsslund och poeten
Bob Hansson. Följande torsdagskvällar kl.18.30 är det
följande teman som gäller: 16/4: Hat och 14/5: Tillit.

Gudstjänstgrupper i Sofia
Andra inbjudna är prästerna Helge Hognestad och
Grete Hauge från Norge, Svenska kyrkans forskningshef i Uppsala, Anne-Louise Eriksson, Stockholmsprästerna Ted Harris och Olle Carlsson med
flera. Marcus Mårtenson och Richard Estreen står
för ett konstnärligt perspektiv och samtalsledare vid
lördagens panelsamtal är journalisten och författaren Ami Lönnrot.

trosbekännelsen och evangeliet – det är inte bara vi
»moderna människor« som undrar och frågar. Det
har folk alltid gjort och just dessa frågor har hållit
tron levande.

Tvivel och prövning

Finlands förre ärkebiskop John Vikström skriver i
sin brevväxling med rabulisten Jörn Donner, utgiven 2002 under rubriken »Att leva är att dö« om
tvivlets gåva. »De omnibus est dubitandum« – allt
Spännande föredrag
bör göras till föremål för tvivel och kritisk prövRubrikerna för både föredrag och grupparbete är
ning för endast så kan samhället utvecklas och gå
spännande: Framtidens kristendom?, Jesus för de
framåt, menar han.
icke-religiösa, Den kristna dårskapen och Kris»Detta liv är inte ett varande utan ett vardande«
tendom för ateister lyder några av dem. Detta är
citerar han Luther,
alltså någonting så
»inte en vila utan
ovanligt i Svenska
en övning. Det är
kyrkan som en
ännu inte slutet,
konferens där
det är vägen.«
man vill ifrågaDenna grundsyn
sätta, diskutera,
ledde ihop med
tvivla, söka och
kärleksbudet
undersöka, leta
Luther att inta
efter nya vägar –
en förbluffande
eller kanske återradikal och fri
vända till gamla
hållning. Idag
– och tillsammans
hade han säkert
föra ett genuint
blivit anmäld för
teologiskt samtal
villolära hos domför att försöka
Värdar för konferensen är kyrkoherde Hans Ulfvebrand (mitten),
kapitlet, skriver
utveckla och förbiträdande kyrkoherde Anette Westergren Järnkrantz (till vänster)
Vikström.
djupa sin tro.
och prästen Marianne Blom (till höger).
Den som på
Kanske går en
allvar vill diskutera trosfrågor befinner sig alltså i
och annan ifrån detta möte som ateist – vilket kan
gott sällskap. »Vinden blåser vart den vill« (Joh 3:8)
vara en befrielse för den vars tro varit död – men
är rubriken på KG Hammars inledningsanförande
fler lämnar säkert konferensen djupare involverade
på fredagskvällen 17/4. Alla hjärtligt välkomna!
i sin tro än förut, med nya frågor och även med nya
insikter. Konfunderade men också med förnyad tillit. För det är ju så här som kristna gjort i alla tider –
Se hela programmet på www.svkyrkansofia.com
stött och blött sin tro, vänt och vridit på bibelorden,

Cirka 40 frivilliga är med i Sofia kyrkas gudstjänstgrupper. Vi är gamla och unga, vana i kyrkan och osäkra, det spelar ingen roll. Det viktiga är att vi bjuder på
oss själva och gör gudstjänsten levande! Allas perspektiv är till nytta. Kanske du vill vara med? Vi vill gärna
lära känna dig! Varje grupp ansvarar för tre högmässor
var. Gruppen samlas tio dagar före högmässan. Man
lyssnar tillsammans till söndagens texter, samtalar om
budskapet, väljer psalmer och delar upp det praktiska
som ska göras. Anmäl ditt intresse till Sofia församling
08-555 913 00. Vill du veta mer om gudstjänstgrupperna kan du kontakta Anette Westergren Järnkrantz,
bitr kyrkoherde, tel 555 91 312.

Södertälje – Europas
Jerusalem
Sofiaklubbens utfärd tisdag 2/6. Avresa från Borgmästargatan kl 8.30. Tillbaka i Sofia ca kl 17.00.
Ur programmet: guidning av St. Ragnhildskyrkan,
lunch på Vendela Hebbes hus och rundtur i Södertälje.
Kostnad 320:– Anmälan till Annikki Fröcklin
08- 555 91 318 eller 070-625 1318.

Café Sjöstad
Café Sjöstad ger möjlighet att träffa andra som bor i
området. Vi erbjuder fika och någon form av program
såsom musik, föredrag och avslutar med en andakt.
Tisdagar kl 14. Info: Marie Fredin 545 789 82.

Du behövs i sommarcaféet!
Med hjälp av frivilliga krafter hoppas vi att vårt sommarcafé kommer hålla öppet några timmar på vardagar
från midsommar till slutet av augusti. Café Katarina är
en oas på Södermalm inbäddat i grönska vid Katarina
kyrka. Här möts besökare i alla åldrar för gemenskap
och en kopp rättvisemärkt kaffe. Ditt frivilliga engagemang är vår största tillgång! Har du tid över i sommar
och vill vara med att utforma sommarens caféverksamhet i Katarina församling är du varmt välkommen
som medhjälpare. Kontakta oss för mer information!
Johan Lindström, tel 070-710 23 07, Gun Eriksson
tel 743 68 05.

Söndagsskola
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Under predikan i Maria Magdalena samlas alla barn för
att sedan lyssna på en bibelberättelse eller möta en
person i bibeln. Detta sker vid alla söndagens högmässor dock ej vid familjegudstjänster/mässor. Alla barn är
välkomna med eller utan föräldrar. Ingen föranmälan! För
mer information ring Annika Sydow på 08-462 29 57.

Högalids vårfestival 15–17/5
Clownen Manne, barnklädbytardag, Eldkvarn, musik,
orgelguidning, såpbubblor, »Högalid – från utkant till
stadsdel«, kyrkoguidning, café... Håll ögonen öppna efter
mer info!

GuidenMARS–APRIL–maJ2009
Högalid

Katarina

Maria Magdalena

Sofia

Högalidskyrkan är öppen

Katarina kyrka är öppen

S:ta Maria Magdalena kyrka
är öppen

Sofia kyrka är öppen

mån–fre 10–18, lör–sön 10–16.
Högmässa söndag kl 11.

Barngudstjänst tisdag kl 9.30 (SA)
Mässa tisdag kl 18.30 (SA)
Mässa onsdag kl 12 (SA)
Musikmeditation onsdag kl 12–13
(SÖS)
Veckomässa torsdag kl 13 (SÖS)
SA – S:t Ansgarskapellet
SÖS – Sjukhuskyrkan, Södersjukhuset
PG – Prästgården, Högalids kyrkväg 11.

Musik i Högalidskyrkan

Musik under påsken – se nästa sida!
Söndag 29/3 16.00
Slaviskt operacafé
Anna Larsdotter Persson, mezzosopran,
Eric Westanskog, tenor, Elisabet Brander,
piano, Benedikte Weinreich, piano. Plats:
Församlingshuset. Fri entré, fika i pausen
50:–, förtäring 100:–
Söndag 19/4 16.00
Opera – Cavalleria Rusticana
Musik av Mascagni med solister,  .
Opera Viva, Högalids projektkör och
kyrkokör, orkester. Anna-Lena Engström,
producent, Jonas Dominique, dirigent. 
Entré 100:–
Söndag 26/4 16.00
Händel – Messias del II
Högalids kammarkör, Barockorkester,  
Ann Wallström, konsertmästare,  .
Ewa Lena Kansbod, dirigent. Entré 100:–

tis–fre kl 11–17, lör–sön kl 10–17, .
Tel 08-743 68 40
Högmässa söndag kl 11
Lunchmusik tisdag kl 12.15

Högmässa söndag kl 11

Mässa onsdag kl 12

Mässa för unga själar och andra
onsdag kl 18

Mässa tisdag kl 12. Lunch i
församlingssalarna efteråt.

Torsdagsmässa kl 18.30

Lunchmusik torsdag kl 12.15

Ekumenisk Taizébön Meditativt
sjungen bön onsdag kl 18. 

Café Katarina
Café Katarina är öppet varje torsdag
12—15 i samband med lunchmusiken
i Katarina kyrka. Vi söker dessutom
frivilliga som kan tänka sig att hjälpa till
dessa torsdagar. Kan du tänka dig att
hjälpa till en torsdag i höst? Kontakta
Johan Lindström 070-710 23 07.

är öppen för besök och enskild andakt
mån–fre kl 9–18.
Allhelgonamässa söndag kl 11 och kl
18, onsdag kl 18.
Morgonandakt mån–fre kl 8.45.
Lunchandakt mån–tors kl 12

Öppna förskolan

Lördagen 18/4 kl 18
Kungliga Filharmoniska Blåsarkvintetten. Musik av Francis
Poulenc
Andreas Alin, flöjt, Jesper Harryson,
oboe, Hermann Stefánsson, klarinett,
Jens Christoph Lemke, fagott, Kristofer
Oberg, horn, Bengt Forsberg, piano

Måndag: 0–10 mån kl 13.30–15.30. 
Sångsamling kl 14.30.
Tisdag: 0–5 år kl. 10.00-12.00.  .
Dagen börjar med barngudstjänst i  .
S:t Ansgarskapellet kl 9.30.
Torsdag: 11 mån–2 år kl 13.30–
15.30. Sångsamling kl 14.30.  .
Stängt v 14 – 15. Avslutning tisdag 12/5.

Hämta andan – miniretreat

Under Hämta andan erövrar vi katedralens lugn och skärper våra sinnen. 
En halvdag fylld av tystnad, taiji/qigong,
massage, vila till stilla musik, mässa och
möjlighet till enskilt samtal. Soppa och
smörgås serveras. Allt i en lugn miljö
och i ett tempo som var och en själv
bestämmer.
Tid & plats: 18/4 kl 10.00–15.00 i
Högalidskyrkan.
Anmälan & avgift: Anmälan till expeditionen tel 08-616 88 00. tidigast 6/4
och senast 16/4. Hämta andan är gratis. 
Massage kostar 200 kr. Begränsat
platsantal. 
Högalids församling
Box 9048, 102 71 Stockholm
Besöksadress: Högalids kyrkväg 11,
T-Hornstull
Tel 08-616 88 00, fax 08-616 88 80
www.hogalid.se

Regnbågsmässor
19/4 och 17/5 kl 18 i Sofia kyrka.

Söndag 26/4 Konfirmationsmässa,
Elisabeth Jonsson, Mathias Kjellgren,
orgel.

Söndag 5/4 kl 16
Musik tillägnad Maria Magdalena
The Waves. For Mary Magdalene av
Percival. Fri entré.

Mässa fredag kl 12

Måndag: 0–5 år, kl 9.30–11.30.  .
Sångsamling kl 10.30.

Gudstjänster

Musik i Katarina kyrka

Allhelgonakyrkan

www.allhelgona.se

Musik i Allhelgonakyrkan

Allhelgonaträffen
Varannan tisdag. Följande tisdagar
träffas vi för en stunds samvaro runt
kaffebordet i Allhelgonasalen under
Allhelgonakyrkan 24/3, 7/4 och 21/4
kl 14.30.

Barnverksamhet

Öppen förskola
Tisdagar 11.30.  .
Onsdagar 13–14.30. Torsdagar
10–11.30  .
Info: Ewa Wallenblad 743 68 18.
Fyren
Samtal & aktiviteter terminsvis för barn
i missbrukande familjer åldersindelade
grupper, , i barnlokalen, Högbergsgatan
15. Info: Ewa Wallenblad 743 68 18
Sorgesamtal för barn och ungdom
Kontakta Ewa Wallenblad 743 68 18

Katarina församling
Box 4015, 102 61 Stockholm
Besöksadress: Högbergsgatan 15
Tel 08-743 68 00
Fax 08-643 96 25
www.katarinaförsamling.se

Kyrktimme Vintertullens servicehus .
Jämna söndagar kl 14.
Mariahemmet
Andakt eller mässa torsdagar kl 14.30. 

Musik i Maria Magdalena

Söndag 5/4 kl 18
Bachkonsert
Katarina Nova, Lars Andersson, ur programmet: J.S. Bach: Himmelskönig, sei
wilkommen (Kantat BWV 182).

Högmässa söndag kl 11

Mässa onsdag kl 19.

Katarinaträffen 1/4, 15/4
Katarina församlingssal Högbergsgatan 15a onsdagar kl 13.00. Kommer
du tidigare möts vi i onsdagsmässan i
Katarina kyrka kl 12.00.

Söndag 10/5 16.00
Orgelkonsert
Studenter från Kungliga Musikhögskolan,
lärare: Nils Larsson. Fri entré
Träffpunkt för föräldrar och barn. Gott
och billigt fika! Kom och gå när du vill.

Mån–ons, fre–lör 10–16, tors 10–19,
sön 10–16. Tel 08-641 83 01.

alla dagar 11–17, onsdagar 11–19.50. .
Tel 08-462 29 60. Bellmansgatan 13.

Söndag 29/3 kl 16
Gospelkonsert: A brighter day
Maria Magdalena Gospel. Andakt med
Gunnar Olofsgård. Fri entré.

Söndag 19/4 kl 16
Ralph Gustafsson, orgel
Bach, Mendelssohn, Heintze. Fri entré
Tisdag 12/5 kl 18
Orgelkonsert: Bach, Vierne m fl
Med professor Ralph Gustafssons
orgelklass vid Kungl Musikhögskolan. 
Verk av Bach, Olsson, Vierne m fl.  .
Fri entré.
Maria Magdalena Församlingskör
Vi söker nya medlemmar! Vi övar på
onsdagar kl 14–15.30, sjunger på
gudstjänster m.m. Ledare Axelina Lindholm, kontaktas genom församlingens
växel: 08-462 29 40. I samarbete med
Sensus studieförbund.

Blandat

Taiji/qigong
Enkla, långsamma rörelser som är
välgörande för kropp och själ. Du tränar
andningsförmåga, rörlighet och kroppsmedvetenhet. Du behöver inte byta
om, men det är skönt att ha kläder som
inte sitter åt. Inga förkunskaper krävs. 
Gruppen samlas i Stora salen i Maria
Magdalena församlingshus, Ragvaldsgatan 10, på onsdagar kl 10–10.30
(7/1–13/5). OBS! Ingen grupp under
»Stilla veckan« (8/4). Drop in. Kostnad:
30:–/ tillfälle, varav 10:– går till Svenska kyrkans internationella arbete. Info:
Gudrun Khemiri, leg. sjukgymnast och
Taiji/qigonginstruktör 073-789 17 44
eller Ann Engström 08-462 29 55.
Barn- och familjeverksamhet
Grupper för barn födda -07 och -08
samt ensamstående föräldrar. Info och
anmälan: 08-462 29 57.
Sopplunch
Vi delar en måltid varje tisdag kl 12–14
i församlingssalarna, Ragvaldsg 10. 
Kostnad: 40:–, barn 10:–. 

Maria Magdalena församling
Box 15010, 104 65 Stockholm
Besöksadress: S:t Paulsgatan 10
Tel 08-462 29 40
Fax 08-462 29 51
www.mariamagdalena.se

Dans i kyrkorummet
24/4 och 29/5 kl 18 i Sofia kyrka.

Musik i Sofia kyrka
Påskens konserter finns på nästa sida.
Lördag 4/4 kl 18
J S Bach – Johannespassionen
Sceniskt framförande med solister,  .
Sofia kyrkokör, Sofia Motettkör, Sofia
kammarorkester. Entré100:–
Söndag 19/4 kl 14
»Ny tid – ny kristendom«
Avslutningskonsert med Sofia vokalensemble, Anders Nyberg,  .
Jennifer Ferguson.

Blandat

Taiji/qigong & samtal
18 rörelser kl 15–15.30 därefter samtal
fram till kl 15.45 i Sofia kyrka. Att delta
kostar 30:–/tillfälle.  .
Info: Gudrun Khemiri, Taji/Qigonginstruktör, tel 073-789 17 44, Ewa Lindqvist
Hotz, präst, tel 0732-15 09 19
Församlingskretsen
Församlingskretsen träffas följande
datum 15/4, 29/4 0ch 13/5. Ansvarig
ledare: Ulla-Britta Wadstedt,  .
tel 642 58 82.
Sofiaklubben
Träffar för daglediga i Stora församlingssalen, Borgmästargatan 11 kl 14:
1/4, 22/4, 6/5 och 2/6. Alla är varmt
välkomna!

Sjöstadskapellet

Söndagar kl 18 firar vi mässa eller
musikgudstjänst. Kyrkkaffe. Morgonbön,
tisdagar och torsdagar kl 8.30 .
Café Sjöstad, tisdagar kl 13.
Andakter på Sjöstadsgården, ojämna
onsdagar kl 14 veckor
Stavgång och sopplunch,  .
fredagar kl 10 .
Qigong,
måndagar kl 18.30. 
Info: 08-545 789 80
Verksamhet för barn och föräldrar,
Info: Marie Behrenfeldt och  .
Heléne Eliasson 545 789 84
Barnmusik och körer. Info:  .
Bolla Henriksson, organist 545 789 88
eller 073 414 45 83
Fritids/Höjdargruppen Marie Behrenfeldt
545 789 84 eller e-post  .
marie.behrenfeldt@svkyrkansofia.com

Sofia församling
Box 11037, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Bondegatan 66, 1 tr
Tel 08-555 913 00
Fax 08-555 913 01
www.svkyrkansofia.com

7

Välkommen att fira PÅSK
i din församling på söder
Högalid

Katarina

Maria Magdalena

Sofia

Palmsöndagen 5/4

Palmsöndagen 5/4

Palmsöndagen 5/4

Palmsöndagen 5/4

Högalidskyrkan, S:t Ansgarskapellet (SA)
Sjukhuskyrkan Södersjukhuset (SÖS).
Plats: Högalidskyrkan, då annat ej anges.
11.00 Musikhögmässa,
Jonas Persson, Gunilla Lindén,
Katrin Molander, Högalids kammarkör,
Nils Larsson, orgel, Ewa Lena Kansbod,
dirigent.
16.00 Passionsmusik på orgel med
Nils Larsson. Verk av JS Bach.

Måndag 6/4

12.00 Passionsandakt i S:t Ansgarskapellet, Gunilla Lindén.
13.00 Måndagsträffen i församlingshuset, Per Axerup.

Tisdag 7/4

12.00 Passionsandakt i S:t Ansgarskapellet, Jonas Persson.
18.30 Mässa i S:t Ansgarskapellet,
Åsa Persson.

Onsdag 8/4

12.00 Mässa i passionstid i
S:t Ansgarskapellet, Åsa Persson.
12.00–13.00 Musikmeditation i
Sjukhuskyrkan (SÖS)
18.00 Sedermåltid i församlingshuset, Gunnar Lind, Anna-Lena
Engström, organist.

Skärtorsdag 9/4

11.00 Högmässa, Lennart Karp,
Katarina Kammarkör.
11.00 Allhelgonamässa i
Allhelgonakyrkan.
18.00 Körkonsert med
Katarina Nova.
18.00 Allhelgonamässa i
Allhelgonakyrkan.

Skärtorsdag 9/4

17.00 Skärtorsdagsmässa i
Allhelgona-kyrkan, Olle Ideström,
Gregory Lloyd
19.00 Skärtorsdagsmässa,
Hans Söderlund, Manskören.

Långfredag 10/4

11.00 Långfredagsgudstjänst,
Gun Eriksson, Cappella Catharinae och
Katarina Kammarkör.
11.00 Musikgudstjänst i Allhelgonakyrkan, Lennart Karp, Allhelgonakyrkans Kammarkör, Eva Maria Hux, cello.
19.00 Arvo Pärt: Passio: Johannespassionen i Pärts meditativa tappning,
Katarina Kammarkör, Hans Vainikainen,
dirigent. Entré:100:–

Påskdagen söndag 12/4

13.00 Veckomässa i Sjukhuskyrkan
(SÖS), Lars Blomgren.
18.00 Skärtorsdagsmässa med
fotatvagning, Gunnar Lind, Nils Larsson,
Anna-Lena Engström, sång,
Marika Lagercrantz, textläsare.

11.00 Högmässa, Olle Carlsson,
Cappella Catharinae och Katarina
Kammarkör:
11.00 Allhelgonamässa i
Allhelgonakyrkan.
18.00 Allhelgonamässa i
Allhelgonakyrkan.

Långfredag 10/4

Annandag påsk måndag 13/4

11.00 Långfredagsgudstjänst,
Lovisa Tideström Underdal, Högalids
Chorus, Anna-Lena Engström, dirigent.
15.00 Musik vid nionde timmen,
Pergolesi: Stabat mater (Den sörjande
modern) Ingegerd Nilsson, sopran,
Maria Sanner, alt, Högalids kammarorkester, Nils Larsson, orgel,
Göte Widlund, dirigent.

Påskafton lördag 11/4

23.30 Påsknattsmässa, Åsa Persson,
Lovisa Tideström Underdal, Högalids
projektkör, Anna-Lena Engström,
dirigent.

Påskdagen söndag 12/4

11.00 Högmässa, Gunilla Lindén,
Lars Christiansen, Högalids motettkör
o tornblåsarna, Göte Widlund, dirigent.

Annandag påsk måndag 13/4

11.00 Högmässa i S:t Ansgarskapellet, Gunnar Lind, Nils Larsson, orgel.
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Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan.
Plats: Katarina kyrka, då annat ej anges.

11.00 Högmässa, Hanna Nyberg,
Katekumenat

Plats: S:ta Maria Magdalena kyrka, då
annat ej anges.

11.00 Högmässa, Karin Jansson,
Församlingskören, Ralph Gustafsson,
orgel.
16.00 Konsert: The Waves. For
Mary Magdalene av Percival. Fri entré.

Skärtorsdag 9/4

19.00 Skärtorsdagsmässa,
Karin Jansson, Ralph Gustafsson, orgel.

Långfredag 10/4

09.00 Morgonbön.
09.30 Frukost.*
11.00 Långfredagsgudstjänst.
12.00 Enkel lunch.*
13.00 Bibelsamtal och högläsning,
sedan kaffe.*
15.00 Orgelkonsert,
Ralph Gustafsson, verk av J S Bach.
16.30 Enkel middag.*
18.00 Gravläggningsgudstjänst.
Medverkande: Elisabeth Jonsson,
Gunnar Olofsgård, Monica Bäckström
och Ralph Gustafsson.
* = I församlingssalarna, Ragvaldsg 10.

Påskafton lördag 11/4

23.00 Påsknattsmässa, Maria
Jacobs, Vokalensemble, Mathias Kjellgren, orgel.

Påskdagen söndag 12/4

11.00 Högmässa, Gunnar Olofsgård,
Motettkören, Ralph Gustafsson, orgel.

Annandag påsk måndag 13/4
11.00 Högmässa, Karin Jansson,
Vokalensemble, Ralph Gustafsson,
orgel.

Via Dolorosa – Lidandets väg
En fotoutställning som handlar om
mobbning och är gjord av Västerås stift i
samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin.
Visas i kyrkan under påsken.

Sofia kyrka, Sjöstadskapellet (Lugnets
allé 46, hpl Sickla kaj) och Vintertullen.
Plats: Sofia kyrka, då annat ej anges.
11.00 Högmässa, Ewa Lindqvist Hotz,
Vitabergskören.
13.00–16.00 Påskpyssel och caféöppet i Sjöstadskapellet.
16.00 Familjegudstjänst i Sjöstadskapellet, Bo Nordqvist. Klapp &
klangbarnen medverkar under ledning
av Bolla Henriksson.
18.00 Sångkonsert. Elever från
Kulturamas klassiska sånglinje. Susanne
Sand, lärare, Arne Johansson, klavér.
18.00 Musikgudstjänst i Sjöstadskapellet, Bo Nordqvist, Emma Nyberg,
kontrabas, Bolla Henriksson, piano.

Skärtorsdag 9/4

18.30 Skärtorsdagsmässa,
Anette Westergren Järnkrantz,
S:t Petersburg Male Voice Ensemble.
19.00 Skärtorsdagsmässa i
Sjöstadskapellet, Bo Nordqvist,
Bolla Henriksson, orgel.

Långfredag 10/4

11.00 Långfredagsgudstjänst,
Ann-Marie Turesson, Sofia vokalensemble.
14.00 Korsets väg av Paul Cloudell
framförs i Sjöstadskapellet av
Elisabeth Korndahl, Per Harding, orgel.
15.00 Musikgudstjänst, Ann-Marie
Turesson, Sofia vokalensemble.

Påskafton lördag 11/4

15.00 Stilla orgelmusik
23.30 Påsknattsmässa,
Marie-Louise Riise, S:t Petersburg
Male Voice Ensemble.
23.30 Påsknattsmässa i Sjöstadskapellet, Bo Nordqvist, Ensemble ur
Sofia kapellkör, Bolla Henriksson, orgel.

Påskdagen söndag 12/4

11.00 Festhögmässa,
Hans Ulfvebrand. Musik ur Mässa
h-moll av J. S. Bach. Sofia kyrkokör,
Sofia Motettkör, Sofia kammarorkester.
14.00 Kyrktimme med nattvard
på Vintertullen, Ann-Marie Turesson,
18.00 Rysk ortodox påskmusik
S:t Petersburg Male Voice Ensemble.

Annandag påsk måndag 13/4
11.00 Emmausvandring från Sofia
kyrka till Sjöstadskapellet, där mässa
firas. Bo Nordquist, Peter Sandin, S:t
Petersburg Male Voice Ensemble
medverkar, Per Harding, orgel. Efteråt
serveras soppa och tårta.
16.00 Föreläsning i Sofia kyrka
Jonas Gardell om sin nya bok
»Om Jesus«. Fri entré.

Nästa nummer av »Om det där mellan himmel & jord« kommer 6 juni

