Välkommen till
Svenska kyrkan Hägersten 12 januari–8 februari

Adresser till
kyrkorna och
columbariet

Uppenbarelsekyrkan och columbariet Bäckvägen 34
Öppet mån–fre 09.00–18.00, lör–sön 10.00–16.00
Gröndals kyrka Gröndalsvägen 61
Kvarterskyrkan på kajen Sjövikskajen 36–42
Mälarhöjdens kyrka Sporrgränd 1

Kontaktuppgifter

Telefon 08-685 30 00 vx
E-post hagersten.info @ svenskakyrkan.se
Hemsida www.hagersten.org
Personal och förtroendevalda Se hemsidan
Ordf kyrkorådet G Schöldström, 08-464 79 30

Fira gudstjänst

Konserter

Mer information kring våra
gudstjänster på hagersten.org

Tisdagar kl. 12.00

Kvarterskyrkan på kajen
Lunchkonserter m soppa

Uppenbarelsekyrkan

Konsert fri entré, soppa 50 kr.

Morgonbön tisdagar kl. 08.30.
Morgonmässa första tisdagen
i månaden
Andrum med mässa
torsdagar kl. 18.00
Högmässa söndagar kl. 11.00

Barnverksamhet
torsdagar kl. 09.30–11.30

Kvarterskyrkan på kajen
Lunchbön mån, tors och fredag
kl. 11.45
Andrum med mässa
tisdagar kl. 18.00
Kyrkhelg med mässa
lördag 9/2 kl. 10.00–14.00
En helg i gemenskap för alla åldrar
där vi på lördagen förbereder söndagens gudstjänst. Vi sjunger, skapar, samtalar och äter tillsammans.
söndag 10/2 kl. 11.00 Mässa

Trekantens servicehus

Uppenbarelsekyrkan
Öppen förskola

Himmelslängtan
Till norra Sverige kommer turister från många
länder för att få se norrsken. Vid polcirkeln
samlas förhoppningsfulla turister som hört
talas om fenomenet och studerat det på
filmer och internet.
Några gånger i livet har jag långt ifrån
stadens ljus fått skåda ut i vår del av
Vintergatan. Jag har känt mig liten. Det
blir så tydligt att jag bara är ett litet korn
någonstans i Vintergatans utkant och att
tillvaron är så oändligt mycket större. Det
har fyllt mig med vördnad.
Vår tids turister är kanske mätta på
mänskliga prestationer och öppna för vad
himlen vill säga. Stadda i kassa och dekore
rade med kameror och filmutrustning. Men

främst törstande efter att få känna bävan
och förundran inför det som är större, orört
och heligt.
Att söka himmelsljuset har alltid varit
målet för Gudsökare och pilgrimer. Turister
och vise män har kanske vissa likheter. Rika
nog att resa långt, beredda till uppoffringar,
längtande efter det nya och oförklarliga.
Jag tänker att vår tid och vår del av värl
den har drabbats av en slags himmelförlust.
Vi glömmer hur utlämnade och bräckliga vi
är. De upplysta städerna gör att vi knappt
kan se några stjärnor. Vår rikedom driver oss
ut på resor som ska väcka vår förundran.
Men efter sällsamma ögonblick måste man
återvända hem. Det gjorde österns vise män

och det gör turisterna. Det finns en skillnad
på att vara turist och pilgrim. Gruppen
Nordman sjöng Vandraren har ingenstans
att gå när han kommit fram till slutet.
Pilgrimen vill tro att det finns ett mål och
vill vara öppen för vad himlen gör med oss.
Om de österländska stjärntydarna berättas
att de tog en annan väg hem från Betlehem.
Som om himlen och barnet hade förändrat
deras riktning i livet. Jag undrar vad det
betyder för oss. En annan väg hem?
Om Guds härlighet vittnar stjärnor och
norrskensprakt. Jag funderar över hur
barnet som föddes under Betlehems stjärna
kan ändra din och min väg.
gunnar olofsgård, tf kyrkoherde

Andakt
onsdag 16/1 kl. 14.00

Axelsberg seniorboende

Blockflöjt & cembalo
Lode van den Eynde, blockflöjter
Bengt Tribukait, cembalo

Pojkar har en plats för sång

Hägerstens församling startade för första
gången våren 2018 en gosskör. Körledare är
Pelle Olofson och på frågan varför en kör
Fredagsmys
enbart för pojkar svarar han att i många
fredag 1/2 kl. 15.00–18.00
körer är det flest flickor, men att sjunga i
Kvarterskyrkan på kajen
kör är ingen ”tjejgrej”. I Sverige finns många
Öppet café på kajen!
goss- och manskörer så varför inte en i
måndagar, tisdagar och fredagar
Hägersten?
kl. 09.00–12.00, samt torsdagar
Att sjunga i kör är bra för ”allt”. Det är
kl. 09.00–12.00 och kl. 13.00–18.00
friskvård, man mår bra av att sjunga i kör
sångstund tis kl. 10.00 tors kl. 14.00 och 16.15 och det är en bra samarbetsövning att göra

Mälarhöjdens kyrka
Öppen förskola med sångstund
tis- och fredagar kl. 09.30–11.30

Kyrkeftis åk. 3–5
Babysång 0–8 mån och 8–15 mån
Molntussarna 3–4 år
Ungdomskväll från åk. 8

KOM

bra musik tillsammans, man lär sig att fung
era i grupp. Att sjunga i kör är ett rikt sätt
att leva, att umgås och att följa årstiderna
genom sången och musiken, berättar han
vidare.
Pelle hälsar att är du pojke mellan 9 och
15 år är du välkommen till Hägerstens
gosskör. Vi startar vårens övningar den
14 januari kl. 16.00 i Uppenbarelsekyrkan.
Vill du veta mer kan du ringa honom på
telefon 08-685 30 38.

ihåg att anmäla till
barnkörerna

www.hagersten.org

alf munthe 1929, detalj takmålning mälarhöjdens kyrka

Välkommen till en spännande vår
med Svenska kyrkan Hägersten!
Du kan fördjupa dig i samtalsgrupper, dela
tystnaden och vilan under en retreatdag
eller få nya impulser och tankar vid något
av våra författarsamtal.

Mälarhöjdens kyrka

Promenad och sopplunch, start 22/1

Bibelsamtal

tisdagar kl. 11.00 utanför Axelsbergs
T-bana och Västertorps T-bana (Störtloppsvägen). Välkommen direkt till sopp
lunch kl. 12 om promenad inte möjlig.

Tisdagar kl. 15–16.30

Cirkeldans 5 tillfällen, start 22/1
tisdagar kl. 18.00–20.30

Samtalsgrupp Vuxet samtal

Mälarhöjdens kyrkliga damklubb

Vi tar avstamp i vårens tema
Leva tillsammans – om relationer.
Fem tillfällen varanna vecka. Start 13/2.
Ingen kostnad. Anmälan krävs.
hakan.holmlund@svenskakyrkan.se

Info: Inger Bergquist, tfn 08-97 47 00
Tisdagar ojämna veckor kl. 13.00

Författarsamtal
söndag 10 februari kl. 18.00.
Kvällen inleds med en enkel och meditativ
mässa kl. 17.00.
Möt Åsa Larsson, deckarförfattare med
Gud och mord som specialitet.

Svenska kyrkan
Hägersten

WWW

Gröndals kyrka
Må bra-dag – Tema: Mod att leva

Blåskvintetten Gaimald
Musik av Beethoven och
Carl Nielsens blåskvintett
Kristin Olsson, flöjt, Malin
Klingborg, oboe, Kristina Lindby,
klarinett, Anders Matell, fagott,
Ida Freij, valthorn
Lördag 19 januari kl. 18.00
Gröndals kyrka

Sonater & etyder med
Zilliacus och Ihle Hadland
W A Mozart Sonat KV 305,
C Saint-Saëns Sonat nr 1 & 2
Chopin ur Etyder op 10
Cecilia Zilliacus, violin,
Christian Ihle Hadland, piano
Konserten har en kort paus.
Söndag 20 januari kl. 15.00
Uppenbarelsekyrkan

gudstjänster och konserter. Kören turnerar och
tävlar gärna, och vann senast i Venedig 2018.
Kören får även uppdrag i Stockholms kulturliv,
t.ex. årets TV-sända Trettondagskonsert
från Berwaldhallen. Hägersten A Cappella
sjöng tillsammans med Hägerstens Kammar
kör, Radiosymfonikerna och prominenta
solister. Följ kören på facebook och instagram,
eller gå in på www.hagerstenacappella.se.
Dirigent för kören är Kerstin Börjeson.

Musik av Stenhammar,
Peterson-Berger, Sjögren m.fl.
David Risberg, baryton,
Ludvig Nilsson, piano
Söndag 20 januari kl. 18.00
Uppenbarelsekyrkan

Kammarmusikafton
Musik av Barber, Wallgren,
Schubert m.fl.
Ingrid Tobiasson, mezzo,
Ann Wallström, violin,
Stråkkvartett,
Martin Blomquist, piano

Öppet hus
måndagar kl. 13.00–14.30

Uppenbarelsekyrkan
Afternoon tea – söndagsamtal
söndag 27 januari kl. 16.30
Författarbesök med Lennart Hagerfors.
Aktuell med boken Inte hemma. Från
kl. 16.00 serveras te/kaffe med scones
(30 kr). Samtalsledare: Staffan Alberts.

lördag 2 februari kl. 09.00–16.00
Anmälan senast 21 januari till
svante.talltorp@svenskakyrkan.se

Öppet hus

Meditation Introduktion första

Öppen samtalsgrupp

måndagen i månaden kl. 17.30–18.00
måndagar kl. 18.00–19.00

Med livet i fokus.
tisdagar jämna veckor kl. 18.30–20.00

hagersten.org

Hägerstens Ungdomskör har under nästan
10 år förgyllt Uppenbarelsekyrkan, Häger
stens församling och Stockholm med sin
ljuva sång. Många av körens medlemmar
har funnits med längre än så. Kören är
sprungen ur den gedigna ”körtrappan” som
finns i Uppenbarelsekyrkan.
Sedan 1 januari 2019 framträder ensemblen
under namnet Hägersten A Cappella. Verk
samheten består av sång på hemmaplan i

Lördag 19 januari kl. 15.00
Gröndals kyrka

Romanser

Hägersten A Cappella (f.d. Hägerstens ungdomskör)

Biljetter till våra konserter
med entré på www.billetto.
se/svenska-kyrkan-hagersten

Hitta fler lokala tips

måndagar kl. 09.30–11.30
sångstund kl. 10.00
torsdagar kl. 13.00–15.00
sångstund kl. 14.00

Fredag 18 januari kl. 19.00
Uppenbarelsekyrkan

torsdagar kl. 19.00–21.30

Andakt och kaffesamkväm
fredag 25/1 kl. 14.00

10/2 kl. 18.00
1600-talsmusik för flera körer
Schütz, Gabrieli, Scheidt
Renässansblåsare under ledning
av Daniel Stighäll
Hägerstens Kammarkör, Hägersten
A Cappella, Kerstin Börjeson, dir.
Entré: 120/80 kr
22/2 kl. 19.00
Erik Westbergs v
 okalensemble
En av Sveriges bästa körer gästar
Uppenbarelsekyrkan
Entré: 100 kr
24/3 kl. 18.00
Himlen har du fyllt med sång, Maria
Musik av Benjamin Britten och Gjeilo
Chorista, Ingrid Lindskog, harpa
Kerstin Börjeson, dirigent
Entré: 80 kr
8/5 kl. 19.30
Ny körmusik i Uppenbarelsekyrkan
uruppförande av musik av Jacob
Mühlrad m.m.
Hägerstens Kammarkör
Kerstin Börjeson, dirigent
Entré: 100 kr

Fri entré till alla konserter

Ensamstående föräldrar med barn
Babycafé upp till 9 månader
Fiskarna åk. 1–2
PAX åk. 3 och uppåt

Middagsbön mån, tis, tors
kl. 12.00
Kvällsmässa vissa tisdagar
kl. 18.30, se hemsidan
Mässa söndagar kl. 11.00
Kvällsmässa torsdagar kl. 19.00
Mässa söndagar kl. 11.00
Gudstjänst med små och stora
Julgransplundring
söndag 13/1 kl. 11.00

18–20 januari

Öppen förskola

Gröndals kyrka

Mälarhöjdens kyrka

Kammarmusikhelg

Gröndals kyrka

tisdagar kl. 13.00–15.00

Kvarterskyrkan på kajen

biljettförsälning via:
www.billetto.se/svenska-kyrkan-hagersten

24 894 258
kronor har kommit in i
gåvor från enskilda givare
och från församlingarnas
försäljningar, konserter
och kollekter till årets
julkampanj ”EN FLICKA ÄR
FÖDD” 2018/2019.
(8/1-19)

Tillsammans för kärlek och omtanke i Hägersten

Vårterminen

startar
vecka

3

