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ledaren

Tid för längtan
och väntan 

andskap efter landskap flimrar förbi när jag sitter 
på tåget från Stockholm mot Paris. Vi är på resa 
med konfirmanderna. En resa till Paris där vi ska 
lära känna staden, vår vänförsamling Sofia i Paris, 

men där vi också ska göra en resa inåt, till livets okända 
djup som Dag Hammarskjöld kallar det.  

Resan är målet säger man, och det är något speciellt med att 
få stanna upp samtidigt som man är på väg. Reflektera över 
det som har varit men även det som ska komma. 
Tiden går så fort, även om det inte alltid känns så, framför-
allt inte när man väntar och längtar. Men för mig var det 
alldeles nyss midsommar och nu är det snart jul. 
Jag minns barndomen och min pappa som satt i gungstolen 
i den röda stugan uppe i nordligaste Finland på midsommar. 
Han tittade ut i den vackra grönskan, åkrar så långt ögat 
kunde nå, och sa "vet du Ida, nu blir det bara mörkare 
och mörkare, och nästa gång jag sitter här så är det jul". 

Och det var ju helt sant, förutom att det var en sommar 
däremellan.  
   Men så satt vi där i nordligaste Finland igen, med två 
meter snö, och pappa som funderade över att nästa gång 
han sitter där så är det midsommar. Tiden får en annan 
hastighet när man blir vuxen. Kanske besitter vi som barn 
en förmåga att leva i nuet, barnen är inte upptagna med 
dåtid och framtid så som vi vuxna är.
 
Men adventstiden är speciell, jag blir lätt rörd över 
psalmerna vi sjunger, musiken vi lyssnar på, alla dofter.  
Allt detta väcker minnen. Om en tid som var, då man själv 
var barn och såg världen som ett barn. 
  Längtans och väntans tid är framför oss, adventstid som 
antagligen betyder lite olika saker för oss alla. Adventstiden 
kan handla om förberedelser inför julen, presenter, städning,
bakning och matlagning, att varva ner, äta lussebullar och 
dricka glögg under filten. 
   Adventstiden kan också handla om brist på pengar, 
saknad av vänner och familj.  
 
Adventstiden handlar om ett litet barn som ska födas och 
förändra världen. Oavsett om vi är trötta, har det stressigt 
på jobbet, är oroliga eller stressade så vill Jesus komma 
in i våra liv. Eftersom han kommer oavsett allt detta, eller 
kanske just därför. På första advent läser vi i evangeliet hur 
Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och människor ropar: 
"kom, hjälp mig, rädda mig, Hosianna." Rop på hjälp och 
räddning hör vi än idag.
   Gud föds som ett litet barn, skaparen rider in på en åsna. 
Allt detta för att påminna om att Gud är nära, att kärleken 
är det viktigaste vi har. 
 
Jag tänker på alla barn som jag får möta i min tjänst. 
Barnens nyfikenhet över livet och närvaro i stunden. I år  
ska jag försöka vara mer som barnen, leva i nuet, i alla fall 
en kort stund. 
"Till hög till låg till rik till arm, kom helga julefrid.  
Kom barnaglad, kom hjärtevarm i världens vintertid.  
Du ende om ej skiftar om, min herre och min konung kom. 
Till hög till låg till rik till arm kom glad och hjärtevarm." 
Psalm 645.   

Önskar dig en välsignad adventstid och jul!
ida mohlin 

präst

L
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notiser

Meditation
Lär dig använda meditation som ett 
redskap att erfara stillhet, närvaro och 
ett mer avslappnat förhållningssätt till 
tankar, känslor och livsomständig-
heter. Människor som mediterar gör 
ständigt erfarenheter om hur välgörande 
en stunds aktiv stillhet och närvaro 
kan vara både psykiskt och fysiskt.
   Du väljer själv om du vill meditera 
på vanlig stol eller meditationspall. 
För den som inte har provat på förut 
ges en introduktion och möjlighet till 
samtal om meditation innan första 
meditationspasset. Denna introduk- 
tion behöver man bara vara med på 
en gång. Därefter kommer man till de 
meditationspass man vill. 

Plats: Hedvig Eleonora kyrka.  
Kostnadsfritt och ingen förhands- 
anmälan.  
 
Kvällsmeditation: Tisdagar.  
Meditationspass kl 17.00–17.45.  
Start 17 januari. Sista gången för  
terminen är 25 april. 
Ledare: Stefan Holmberg.
 
Lunchmeditation: Fredagar.  
Introduktion kl 12.00. Meditations-
pass kl 12.15–13.00. Start 20 januari.  
Ledare: Leif Thunman.

Kan det vara så att vår egen natur är 
en öppen port som leder in till den  
yttersta verkligheten som vi kallar 
Gud? Under våren samlas vi för att 
beträda en väg bestående av korta 
föreläsningar, övningar och samtal. 
Vägens huvudsakliga metodik utgörs av 
att vila i ”en metod bortom metoder”. 
Intentionen med samlingarna är inte 
primärt att lära oss något nytt. Inte 
heller att utöka vårt vetande vad gäller 
teorier eller teologi så att vi sedan kan 
addera detta till vårt intellekt. 
Intentionen är att utforska nuet med 
ett så öppet och transparent sinne som 
möjligt bortom föreställningar.
Start: Tisdag 7 februari. 
Kursplan: Sex tisdagar kl 19.00– 
20.30, 7 februari t o m 14 mars.
Pris: Kostnadsfritt.
Plats: Meddelas senare. 
Anmälan: Maila Stefan Holmberg, 
meditationsvägledare i Hedvig  
Eleonora församling, på e-mailadress: 
perstefanholmberg@yahoo.se

Vila i varandet

Välkommen till decembers och februaris HedvigPuls –  
musikgudstjänsterna där kyrkokörer tolkar popartister!
HedvigPuls har på kort tid vuxit till att bli en av Sveriges 
största gudstjänster. Hit söker sig hundratals människor på 
fredagskvällar för att fira mässa till toner av t ex Metallica, 
Beyoncé, Laleh eller Avicii. 

Hedvig Puls i vinter

Samtal i fastetid – 
Andlig boning åt Gud

Vi samlas fyra tisdagskvällar i fastetid 
och samtalar utifrån boken "And-
lig boning åt Gud" av biskop Karin 
Johannesson och biskop Anders 
Borelius. (Boken finns till försäljning i 
kyrkan.) Kostnadsfritt.
Vi träffas följande tisdagar:  
28 februari, 14 mars, 28 mars, 4 april 
(OBS kl 18.00 vid detta tillfälle)
Kl 18.00 firar vi Stilla mässa i  
Andreaskapellet
Kl 19.00–20.00 Fastesamtal

Plats: Församlingssalen, Jungfrug 2.
Samtalsledare: Sofia Bergström
Anmälan och mer info:  
Sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se

Fredag 2 december 20.00 HEDVIGPULS:  
Mässa med tema XMAS 
One Voice. Helena Rydh, dirigent. Rodney Alfvén, pianist. 
Ulf Norberg, organist. Erik Lundström, diakon.  
Adelie Molander och Sven Milltoft, präster. 
Insamling till förmån för ECPAT Sverige under kvällen. 

Fredag 17 februari 20.00 HEDVIGPULS:  
Mässa med tema Prince 
Vokalensemblen ARS LONGA. David Åberg, dirigent.  
Erik Lundström, diakon. Ida Mohlin, präst. 
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barn och ungdom

Barnkörer
Tycker ditt barn om att sjunga?  
I Hedvig Eleonora församling  
finns tre barnkörer:

Barnkör för barn, 6–7 år,
övar tisdagar kl 16.00–16.45.
Diskantkör för barn 8–9 år, 
övar tisdagar kl 17.00–17.45.
Unga Röster för barn 10–14 år, 
övar tisdagar kl 17.00–18.00. 
Körerna leds av Ulrika Mjörndal, 
organist, Ivetta Irkha, konsertpianist, 
samt Ida Mohlin, präst. 

Öppen förkola  
i Hedvig 
 
Öppen förskola är en mötesplats för 
församlingens allra minsta, 0–2 år, 
där kontakter knyts mellan både 
föräldrar och barn. Vi fikar, leker och 
samlas till sångandakt.  
Öppen förskola: Tisdagar kl 13.30–
15.00. Onsdagar kl 10.00–11.30.  
Avslutning den 6 december. Den 
13 december är det Luciatåg för 
bebisar kl 10.00–11.30. 
Plats: Andreaskapellet, Hedvig  
Eleonora kyrka.
Ledare: Ida Mohlin, präst.

Babykyrka  
i Hedvig 
 
Babykyrkan är en mötesplats för för-
samlingens allra minsta, 0–18 måna-
der, där kontakter knyts mellan både 
föräldrar och barn. Vi fikar, leker och 
samlas till sångandakt.
Tid & datum: Tisdagar kl 13.30–
15.00, 24/1–25/4. 
Plats: Andreaskapellet, Hedvig  
Eleonora kyrka.
Ledare: Ida Mohlin, präst.
Info: ida.mohlin@svenskakyrkan.se 

Information & anmälningslänk finns 
på hemsidan: hedvigeleonora.se

Vid Mälarens strand på Ekerö ligger 
underbara Marielund. Det är en 
perfekt plats att starta sommarlovet 
på! Här finns egen badstrand, fotbolls-
plan och ett mysigt litet kapell. Här 
serverar vi god mat och talar om tro, 
hopp och kärlek. Vi varvar lek, allvar, 
skratt och musik och skapar minnen 
för livet. Lägret är kostnadsfritt.
 
Sista anmälningsdag: Måndag  
5 december 2022.
Inskrivning och upptakt: Söndag 
11 december kl 11.00 i högmässan i 
Hedvig Eleonora kyrka.
 
Datum: Vi träffas under tre helger 
våren 2023: 28–29/1, 25–26/3 och 
27–28/5 (då vi övernattar i vår vackra 
kyrka)

Läger på stiftsgården Marielund:  
15 juni–21 juni 2023.
Konfirmationshögmässa: I Hedvig 
Eleonora kyrka söndag 2 juli kl 11.00.
Information och frågor:  Adelie  
Molander, präst, tel: 08-626 07 76 
adelie.molander@svenskakyrkan.se  
Max 40 platser, reservlista.

Sommarläger på Ekerö i juni 2023

Välkommen att låta döpa ditt barn, 
oavsett ålder – en stund då vi får tacka 
för livet och glädjas tillsammans. Du 
kan också låta döpa dig i vuxen ålder.
I Hedvig Eleonora kyrka äger dop rum 
de flesta helger efter högmässan. Dop 
kan även ske i högmässan.
 
Bokning av dopgudstjänst:  
tel: 08-545 675 70 eller via e-post: 
hedvigeleonora.forsamling 
@svenskakyrkan.se

Dop i Hedvig
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Stöd i sorgen
Hedvig Eleonora församling erbjuder 
regelbundet samtalsgrupper för den 
som förlorat sin livspartner. I gruppen 
ges möjlighet för deltagarna att dela 
sina erfarenheter med andra i samma 
situation. Begravningen kan ha skett 
på annan ort och omständigheterna 
kan se olika ut kring förlusten.  
Nya grupper startar regelbundet.
Ledare: Erik Lundström och  
Margareta Högdahl, diakoner. 
 
Kontaktperson: Erik Lundström, 
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
tel: 08-545 675 81

Är du i behov av  
ekonomisk hjälp? 
Du som är i behov av ekonomisk hjälp 
kan söka stiftelsemedel genom Hedvig 
Eleonora församling. Blanketter finns 
att hämta utanför församlingsexpe-
ditionen, Storgatan 7, eller på www.
hedvigeleonora.se under stiftelsemedel.  
Telefontid: måndag, tisdag och tors-
dag kl 09.00–11.00, tel: 08-545 67578. 

Vill du göra en 
volontär insats? 
Att vara volontär är att ge av sin tid. 
T ex att vara gudstjänstvärd, konsert-
värd, besökstjänst, servering, sommar-
cafévärd, kulturnattsvärd, kyrkvakt 
m m.  
Kontaktperson Erik Lundström,  
diakon tel: 08-545 675 81, 
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

mötesplatser

Själavård och
enskilt samtal  
Ibland drabbas vi av svåra händelser i 
livet, vilket kan leda till att vi inte vet 
hur vi ska gå vidare. Det kan också 
handla om existentiella frågeställningar 
och den kristna tron. Då är det värde-
fullt att få samtala med någon som 
har tid att lyssna och få hjälp med att 
upptäcka nya möjligheter och tanke- 
gångar. Du är välkommen att boka 
samtal med någon av våra präster eller 
diakon. Vi har tystnadsplikt. 

Adelie Molander, präst 
tel: 08-626 07 76 
adelie.molander@svenskakyrkan.se  
Erik Lundström, diakon,  
tel: 08-545 675 81.  
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se 
Ida Mohlin, präst, tel: 08-545 675 72 
ida.mohlin@svenskakyrkan.se  
Jenny Lingesjö, präst,  
tel: 08-545 675 82 
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se 
Sofia Bergström, präst, 
tel: 08-545 675 73  
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se 
 

Välkommen  
till Seniorträff 
Hedvig Eleonora församlings seniorer 
möts till gemenskap runt kaffebordet, 
torsdagar kl 13.00–14.30, Klubbloka-
len, Storgatan 7, 1 tr.  

Terminsavslutning 15/12. 
Terminsstart 12/1, 2023.

För mer information: kontakta  
diakon Erik Lundström, 08-545 675 81, 
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se

Hedvig Eleonora församlings populära 
Afternoon tea fortsätter under våren i 
församlingshemmet varannan fredag!  
 
Välkommen till gemenskap inför 
helgen med olika sorters te och färska 
scones med klassiska tillbehör.  

Plats: Jungfrugatan 2 B.  
Kostnad: 50 kr.  
Datum: 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4 
och den 28/4 kl 15.30–17.00. 
Kontaktperson: Erik Lundström, 
diakon, tel: 08-545 675 81. 
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
 

Afternoon tea 
varannan fredag

På nyårsafton inbjuder Hedvig Eleonora 
församling till festlig nyårsmiddag  
kl 14.00–17.00 i församlingshemmet. 
Det serveras en härlig nyårsmiddag 
med gemenskap och nyårsallsång och 
musik. Kostnadsfritt. Begränsat antal 
platser!  
Anmälan: Via Billetto.se eller ring  

Nyårsmiddag i församlingshemmet
församlingsexp., 08-545 675 70.  
Mer information finner du på  
hedvigeleonora.se/nyar
 
Efter middagen är den som önskar väl-
kommen till nyårsbön med kyrkoherde 
Sven Milltoft och organist Ulf Norberg 
kl 17.00 i Hedvig Eleonora kyrka.
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väg till tro

I alla tider har människor använt dansen 
för att förstärka och fördjupa Ordet.   
Den 19 januari startar Dansmässor 
till populärmusik varje torsdag kl 
17.30 till 19.00 inne i Hedvig Eleonora 
kyrka. Dansen står i centrum så du 
behöver komma till mässan i tränings-
kläder. Mässans syfte är att ge träning 
och näring för både kropp och själ. Du 
rör dig lika mycket som på ett gym-
papass men till det kommer en andlig 
och självreflekterande del. Dansen är 
inspirerad av danspedagog Gabriella 
Roths fem rytmer, groove samt av 
välkänd dans- och discomusik.  
Datum i vår: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 
16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 
30/3, 13/4, 20/4 och 27/4. 
Dansledare & präst: Jenny Lingesjö. 
Medverkande: Lina Landström.

HedvigDans –  
gudstjänst med danstema

12 steg i Hedvig

Heliga danser, cirkeldans, dans som 
bön, helande danser, stilla danser, 
meditation i rörelse, livets träd. Det 
finns många namn på den dans som vi 
här benämner Heliga danser. En del av 
våra danser är långsamma och medi-
tativa, andra kraftfulla och energiska. 
Vi dansar i cirklar, labyrinter och spi-
raler, inspirerade av såväl medeltida
och folkliga danser som av pilgrims- 
traditionen. Flera av danserna är häm-
tade från andra kulturer och många är
nykoreograferade. Vi dansar för sam-
hörighet och andlig växt – inte för 
uppvisning. Vi dansar för närvaro och 
vila i rörelse och existens. Ta med sköna 
skor att dansa i och en vattenflaska. 
Maxantal är 25 personer.
 
Vi träffas måndagar kl 11.30–13.00 
åtta tillfällen i stora församlingssalen, 
Jungfrugatan 2 B.
 
Datum: Terminen börjar måndag 16 
januari 2023. Du kan prova på första 
gången och känna efter om det är nå-
got för diginnan du bestämmer dig.
Därefter träffas vi den 30 januari, 
13 februari, 27 februari, 13 mars, 27 
mars, 8 maj och 22 maj.

Ledare: Anne-Marie Roos Retourne, 
utbildad dansledare sedan år 2001.

Avgift: 640 kr.

Anmälan:  
Kursen går genom Sensus men anmäl 
dig till Anne-Marie på am.retourne@
gmail.com tel: 070-227 37 61.

Heliga danser

Har du tappat fotfästet, orken, 
självförtroendet eller hoppet? Då kan 
självhjälpsgruppen 12 steg i Hedvig 
vara något för dig. 
   12 Steg i Hedvig är en självhjälps-
grupp som hämtar sin inspiration 
från Tolvstegsrörelsen. De 12 stegen 
utvecklades som ett kraftfullt verktyg 
för förändring och livsutveckling. De 
innehåller en visdom som kan hjälpa 
alla människor, oavsett hur livet ge-
staltar sig. De olika stegen är präglade 
av ett andligt perspektiv.
   Erfarna ledare handleder gruppen 
som består av ca 10 personer. Vi träf-
fas en gång i veckan under 12 veckor.  
Ledarna håller i ramarna men deltar 
också i gruppen på samma villkor som 
deltagarna. Som inspiration använder 
vi prästen Olle Carlssons bok ”Livs-
stegen – 12 steg till inre hälsa”.
   I gruppen sätter vi ord på känslor 
och tankar om var vi befinner oss 
i livet utan att kommentera eller ge 
varandra råd. Allt som sägs stannar i 
rummet. Denna process leder ofta till 
ett djupare möte med oss själva, med 
våra medmänniskor och med Gud 
eller en Högre Kraft sådan vi själva 
uppfattar den. När vi vågar öppna upp 
och dela med oss, utvecklas en känsla 

av samhörighet och trygghet som
vi kan vila i. I gemenskapen får vi 
kraft att möta det som står mellan oss 
och livet.
Det är kostnadsfritt att delta i 12 Steg 
i Hedvig och boken går att låna eller 
köpa i kyrkan.
Vi träffas på Storgatan 7 i församling-
ens lokal. Tisdagar kl 19.00–20.30.

Gruppstart: Tisdagar kl 19.00–20.30 
med start 14 februari, 13 gånger,  
t o m 9 maj. Du som har gått i 12-stegen 
tidigare är också varmt välkommen! 
Är du intresserad av att delta eller 
vill veta mer?

Anmälan och information:  
hedvig12steg@gmail.com  
tel: 076-420 38 50. Vi bokar ett intro-
duktionssamtal där du kan få svar på 
frågor och funderingar kring att delta 
i en grupp och vi tittar tillsammans på 
om de 12 stegen kan passa dig.

hedvigs julklappsinsamling
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hedvigs julklappsinsamling

För andra året i rad samlar 
Hedvig Eleonora församling 
in julklappar i kyrkan. Ta 
chansen att hjälpa barn i 
utsatthet. Den första advent 
sätter kampanjen igång!

ulen är en tid för traditioner. 
Vi bakar pepparkakor, dricker 
julmust, spelar julmusik, klär 
granen och går i kyrkan. Men 

julglädje är inte självklart för alla. 
Därför är julen också en tid för gene-
rositet och värme.
   För andra året i rad samlar Hedvig 
Eleonora församling och HedvigHelp  
in julklappar i kyrkan.
   – Förra året var det så många 
människor som ville skänka julklap-
par. Vi fick in hundratals paket, så 
vi fortsätter även i år, säger Erik 
Lundström, diakon i Hedvig Eleonora 
församling. Alla som vill är välkomna 
att skänka julklappar genom att lägga 
dem under julgranen i Hedvig Eleonora 
kyrka.
   Idéen kom från Östermalmsborna 
Helena Tammerlöv och Hanna Kallin 
som är med och ordnar med det prak-
tiska.
   – Vi tar emot nya inslagna leksaker 
och sätter etiketter på paketen utifrån 
ålder och eventuellt kön, säger Hanna 
Kallin.

MELLAN 1 OCH 2 ADVENT 
Den som vill skänka en julklapp tar 
med sitt inslagna paket till Hedvig 
Eleonora kyrka mellan 27/11 och 
4/12. Julklapparna delas ut i samarbe-
te med Svenska kyrkans citydiakoni i 
S:t Jacobs kyrka vid Kungsträdgården, 
Frälsningsarmén på Östermalm, samt 
i S:ta Clara kyrka.
   – Vi möter så många familjer, inte 
minst ensamstående mammor, som 
inte har råd eller möjlighet att köpa 
julklappar till sina barn. Så vi tar 

Hjälp barnen att fira jul – 
med Hedvigs julklappsinsamling

tacksamt emot julklappar. Det kom-
mer finnas många tillfällen att dela 
ut dem här, säger Pernilla Landin, 

 

Initiativtagarna Helena Tammerlöv och Hanna Kallin tillsammans med diakon Pernilla Landin utanför 
S:t Jacobs kyrka, i vilken julklapparna kommer att delas ut till behövande barn som personalen möter.

VAD KAN MAN KÖPA?
Målgruppen är barn i alla åldrar – 
små barn, äldre barn men också yng-
re tonåringar. Leksakerna ska vara 
nya eller som nya. Presentkort är bra 
till tonåringar.
 
SKA PAKETET VARA INSLAGET?
Ja! Det kommer att finnas etiketter 
på plats där du diskret fyller i kön, ål-
der och vad paketet innehåller. Så kan 
matchningen göras mycket enklare.
 
VAR LÄMNAS JULKLAPPARNA?
Julklapparna lämnas inslagna på vår 
gåvoinlämning i Hedvig Eleonora 
kyrka, Storgatan 2, mellan 1 och 
2 advent, sön 27 nov till söndag 4 
dec 2022. Det är öppet varje dag 
kl 11.00–18.00. Vid pågående 
förrättningar såsom begravning görs 
paus i inlämningen.

VEM FÅR JULKLAPPARNA?
Julklapparna lämnas ut till behövande 
barn som diakoner i Svenska kyrkans 
citydiakoni i S:t Jacobs kyrka vid 
Kungsträdgården möter. Det är 
Domkyrkoförsamlingen som bedriver 
citydiakoni där. Dessutom kommer 
paket att lämnas till barn som diakoner  
i S:ta Clara kyrka möter.

20 PROCENT RABATT PÅ LEKSAKER 
Om du köper julklappar till insamlingen 
på Leksaksborgen på Östermalmstorg 
2, får du 20% rabatt på julklappen!  
Du lämnar julklappen i butiken.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Erik Lundström, diakon. 
E-post:  
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se  

diakon i Domkyrkoförsamlingen som 
driver det diakonala arbetet i S:t Jacobs 
kyrka.

foto erik lundström

J

HEDVIGHELP: JULKLAPPSINSAMLING

7



KAFARNAUM

– Vi lever i en orolig tid som 
ställer frågor kring civilkurage 
och medmänsklighet. Jag ser 
paralleller mellan vår tid och 
hur det såg ut på Jesu tid, 
säger konstnär Anders  
Widoff som ställer ut 11 
verk i Hedvig Eleonora kyr-
ka t o m den 28 november. 
 

ågra av bibelns texter fasci-
nerar mig, hur människan 
genom alla tider velat be-
gripa sin tillvaro och klä 

den i berättelser.  Jag är rörd över 
människans ansträngningar att forma 
en bild av varför vi är här och vad det 
innebär, säger Anders Widoff som fick 
frågan om han ville ställa ut i Hedvig 
Eleonora kyrka och såg Kafarnaum 
som en möjlig ingång. 
   Den ingången började som ett inre 
samtal. Han slog sig ned i kyrkbänken 
med öppna, närvarande sinnen och 
väntade tålmodigt på idéer som skulle 
fungera i kyrkorummet. 
   – Konsten liksom religionen kräver 
att du tar dig tid, att du närmar dig 
bilderna, frågeställningarna och berät-
telserna från olika håll. Och i det inre 
samtalet formade sig en idé om ett 
samtal med olika uttryck. Kyrkorum-
met i sig vimlar av stilar och uttryck, 
det är omöjligt att sammanfoga dem 
till en enhet, så varje verk är en del i 
en dialog, säger Anders som tidigare 
har ställt ut i kyrkor. I Uppsala dom-
kyrka finns en Mariaskulptur, ”Maria, 
återkomsten” sedan 2005.  
   – Jag har haft en livslång brottning 
med min Gudstro, men jag har alltid 
gillat Jesus för hans oerhörda mod 

N

”det tidiga och det sena verket” 2021

”utan titel (Sophie Scholl)” 2014

text ann thörnblad & anders widoff foto privat

Kafarnaum 5–28 november:

Anders Widoff ställer ut i Hedvig Eleonora
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KAFARNAUM

text ann thörnblad & anders widoff foto privat

KAFARNAUM

Kafarnaum 5–28 november:

Anders Widoff ställer ut i Hedvig Eleonora

Anders Widoff har ställt ut  
såväl nationellt som internatio-
nellt sedan sent 70-tal.
I Sverige har han haft solo- 
utställningar på bl a Moderna 
Museet och Liljevalchs Konsthall, 
utomlands på en rad olika museer 
och konsthallar. Tidigare har han 
också i många år varit verksam 
som professor på Konstfack och 
Oslo Kunstakademi.

OM ANDERS WIDOFF

och banbrytande handlingar. Jag tror 
att han hade reagerat på vår tids 
självupptagenhet. 
 
LÄNGTAN EFTER EN FÖRÄNDRING 
Anders kommer tillbaka till 
parallellerna mellan Jesu tid och vår 
tid. Kafarnaum var Jesus hem och 
en liten illa sedd stad i ett avlägset 
Galileen, långt från den romerska 
och judiska maktens säte i Jerusalem. 
Missnöjet med det romerska styret 
var starkt. Befolkningen tyngdes av 
pålagor och armod, något som ofta 
ledde till upplopp. 
   Hoppet och längtan efter en 
förändring var påtaglig och många 
drömde om en befriare, en Messias, 
som enligt de judiska profetiorna åter 
skulle kunna ena Israels folk. Hit kom 
Jesus för att pröva sin förkunnelse och 
ge de förbisedda, och det förbisedda, 
hopp. 
   – Kanske kan man säga att 
Kafarnaum utgjorde en plats och 

en tid i Jesu liv där allt ännu var i 
vardande? En plats där Jesus sökte 
sin gärning och sin roll. Liksom en tid 
där det som sedan skulle hända ännu 
var fördolt, innan det skrivna ordet 
och förklaringen. Innan evangelierna, 
innan trosbekännelsen och innan 
kyrkan, säger Anders Widoff. 
 
11 VERK I OLIKA TEKNIKER 
Utställningen ”Kafarnaum” består 
av 11 verk i olika tekniker och står i 
dialog med såväl kyrkorummet som 
inbördes emellan.  
   – Arbetena kan te sig olika, ibland 
är de mycket enkla. Några brädor, 
en sten. Genomgående försöker de 
förhålla sig lyhört och prövande och 
ja, forma en mening – i det som ännu 
saknar mening. Det är ett arbete som 
aldrig blir färdigt, inte heller kan det 
bli färdigt, säger Anders. 
   En av de två målningarna är ett 
porträtt av Sophie Scholl, som var 
en ung student i München där hon 
protesterade mot det nazistiska styret 
i Tyskland. Hon, liksom de övriga 
medlemmarna i motståndsgruppen 
Vita Rosen, greps och avrättades 
1943.
   – Med porträttet på Sophie Scholl 
vill jag förflytta Jesu hållning och 
medmänsklighet in i vår tid. Jag 
berördes av hennes mod redan 
som barn när jag läste om andra 
världskriget. Vita rosen, som hon 
tillhörde, stod för civilkurage och 
mod. De straffades sedan med döden 
och giljotinering för att de delade ut 
flygblad… 
   – Vid en viss punkt när tillvaron 
hårdnar, finns det inget val. Att 
stå upp för något har kommit 
närmare med kriget i Ukraina. De 
sociala missförhållandena och den 
maktordning som präglade Jesu tid 

går igen i historien, om än i olika 
skepnader och på olika platser. Så 
även idag. Tiden avkräver oss därför 
både nya handlingar och nytt mod, 
säger Anders Widoff. 

ETT VITTNE 
I utställningen har han också använt 
sig av rymden i kyrkorummet och 
mellan två läktare har det fästs trådar 
där det sitter en liten uppstoppad 
gråsparv. 
   – Den sitter där som ett vittne och 
påminner såväl om det största och 
om det vi inte vill ha och sjasar bort. 
Kanske är det en ängel…

 

– Vid en viss punkt när tillvaron hårdnar, finns 
det inget val. Att stå upp för något har kommit 
närmare med kriget i Ukraina, säger Anders 
Widoff. Foto: Erik Lundström
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act i hedvig

undra kronor i månaden under ett år ger 204 kg 
näringsersättning till undernärda barn och 200 
kr varje månad ger tolv barn möjlighet att gå i 
skolan under en termin. 

   – För en liten summa, varje månad, kan du förändra livet 
för många människor, säger Eva Kling som har arbetat med 

biståndsfrågorna i flera år. Hon är nu glad att kunna dela 
engagemanget, för tillsammans är man starkare. 
   Den lokala gruppen, Act i Hedvig, utsågs av kyrkorådet 
i våras och består av Eva Kling, Antonia Christiansson, 
Katarina Kronsporre, Helena Dyrssen och Elisabet 
Forsman.  
   – Vi har nu fokus på julkampanjen, Bryt en tradition, 
som vill uppmärksamma och bryta skadliga traditioner som 
tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot 
flickor, säger Katarina Kronsporre. 
   – Och så vill vi uppmuntra människor att bli månads-
givare. Under första advent följer det med en folder i 
psalmböckerna som berättar vad det innebär, säger Antonia 
Christiansson.  
   De humanitära behoven i världen är stora och har växt 
under coronapandemin och till följd av kriget i Ukraina. 
Genom lokala partners finns Act Svenska kyrkan på plats 
redan när katastrofer inträffar och kan snabbt mobilisera 
resurser dit de bäst behövs.  
   För att återuppbygga samhället och stärka förmågan att 
hantera framtida kriser involveras de människor som själva 
drabbats. Genom att bidra med sin kunskap och sina styrkor 

Act Svenska kyrkan lindrar följderna av torkan på Afrikas horn, översvämningarna i  
Pakistan och jordbävningen i Afghanistan. De hjälper också människor på flykt från  

kriget i Ukraina. Nu finns det en lokal grupp som arbetar för att sprida kunskap  
om pågående kriser i världen – Act i Hedvig.

Act – medmänsklighet i handling 

H

text ann thörnblad   foto pär fridberg

BLI MÅNADSGIVARE 
Som månadsgivare bidrar du bl a till:

Rent vatten, matförsörjning, spargrupper, mänskliga 
rättigheter, utbildning, konfliktlösning och 
fredsarbete. 
Akut hjälp när människor drabbas av katastrofer, 
återuppbyggnad och förebyggande arbete för att 
bättre klara nya katastrofer. 
Att påverka beslutsfattare på olika nivåer att fatta 
beslut för en bättre och mer rättvis värld. 
 
LÄS MER PÅ: 
www. svenskakyrkan.se/act/bli-manadsgivare

– För en liten summa varje månad kan du förändra livet för många människor, säger Katarina Kronsporre,  Antonia Christiansson, och Eva Kling som är 
engagerade i Act Hedvig.

act i hedvig

10



act i hedvig

kan människor resa sig starkare efter en katastrof. Men 
trots att Act Svenska kyrkan finns representerade över hela 
världen är deras arbete fortfarande relativt okänt. 
   – När jag började engagera mig i biståndsfrågorna visste 
jag inte särskilt mycket om Act. Det som gör dem starka är 
just att de arbetar genom lokala kyrkor på plats. Så det är 
verkligen den världsvida kyrkan! säger Eva. 
   – Målsättningen är att synas mer i vår kyrka och berätta 
om det arbete som görs, fortsätter Antonia Christiansson. I 
början av oktober var vi på ett seminarium i Uppsala, "Göra 
skillnad", med 800 deltagare. Det var två dagar fyllda med 
inspiration, gemenskap och delande. Vi fick bl a lyssna på 
representanter från Act Svenska kyrkans partner i Sydafrika 
och Israel/Palestina. 
 
VILKEN ÄR ER DRIVKRAFT? 
– Att du faktiskt kan göra skillnad med små medel. En 
av Act:s kampanjer går under rubriken ”Under samma 
himmel” och så är det. Vi lever under samma himmel, men 
ändå ser livsvillkoren väldigt olika ut, säger Eva.  
   – Under seminariet i Uppsala förmedlades många gripande 
öden. Vi såg bl a en film om Act:s arbete på Filippinerna, 
och det blev konkret hur de lokala kyrkorna bildar en bro 
så att hjälpen verkligen når fram. Det inger hopp, säger 
Katarina. 
   – Det inger verkligen hopp och stärker tron att ta del av all 
denna medmänsklighet i handling. Hur Act Svenska kyrkan 
arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, 
och agerar snabbt vid katastrofer, säger Antonia. 
 

BRYT EN TRADITION
:  /

Vi lever alla under samma
himmel och tillsammans
kan vi göra skillnad.

Fler än
30 000 flickor
gifts bort
varje dag

SWISHA DIN
GÅVA TILL

900 1223

"Vi lever under 
samma himmel, 
men ändå ser 
livsvillkoren  
väldigt olika ut"

Bryt en tradition 

ACT SVENSKA KYRKANS JULINSAMLING pågår varje år 
mellan första advent och trettondedag jul. Under rubriken 
”Bryt en tradition” lyfts arbetet för att bryta skadliga tra-
ditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp mot flickor. Tillsammans med andra kyrkor, 
organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska 
kyrkan mot orättvisor och förtryckande strukturer som lig-
ger till grund för våld och övergrepp.  
   Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsa-
ker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer 
kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grund-
problemen. Ett av de största brotten mot mänskliga rättig-
heter är det globala förtrycket av flickor och kvinnor. Varje 
dag berövas flickor sina grundläggande rättigheter så som 
rätten till utbildning och rätten att äga sin kropp och sitt liv.
 
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättig- 
heter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, 
ser verkligheten olika ut. Varje dag berövas flickor sina  
rättigheter. Var med och bryt en tradition!
    

VARMT VÄLKOMNA TILL
HEDVIG ELEONORA SCOUTKÅRS TID:

DATUM:
PLATS:

Söndagen 27/11 kl. 12:15 – 14:30 håller vi vår traditionsenliga
julbasar i församlingshemmet på Jungfrugatan 2b, precis
intill Hedvig Eleonora kyrka! Här hittar ni hembakt,
adventskalendrar, scoutljus, samt en underbar glögg- och
pepparkaksservering! Varmt välkomna!

12:15 – 14:30
27/11
JUNGFRUGATAN 2BJULBASAR 2022!
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livet i hedvig

Hos greveparet Mörner på Strandvägen

I

Ett hörn i Stora salongen med Dahlins sekretär.

text johan haage

förra numret berättade jag om fröknarna Cedergren 
på Riddargatan. Det sägs att deras far vakade som en 
hök över sina fyra vackra döttrar och att inga friare 
fann nåd inför hans ögon. Men greve Claes Mörner 

passerade tydligen nålsögat och gifte sig 1903 med Wiwan 
Cedergren. Men så hörde han ju också till släkten. Systrar-
nas mor var född Mörner, och Claes och Wivan var syss- 
lingar. 
   Claes Mörner hade ägt en stor gård i Östergötland, men 
omkring 1930 flyttade paret till Stockholm och slog sig ner 
i en magnifik våning på 10–11 rok, Strandvägen 7A. Där 
försökte de återskapa herrgårdsmiljön i ljusa rum fyllda med 
gammalt arvegods som bar på många minnen. 

Det fanns flera salonger i den stora våningen. Stora salongen 
mot Artillerigatan ”gick i rokokons festliga tecken” med ta-
peter från Paris och sidenklädda möbler. Här stod en av Nils 
Dahlins sällsynta sekretärer. Dahlin var en av de allra främsta 
möbelsnickarna kring mitten av 1700-talet med en liten och 
ytterst högklassig produktion. Sekretären hade köpts för 40 
kr på en auktion i Östergötland och stod nu som det kanske 
dyrbaraste föremålet i detta storslagna hem. 

Från den stora matsalen i gammalblått och guld och med 
persisk matta och gyllenläder på stolarna kom man till 
grevinnans rum, som var lite mindre och hållet i grått och 
”tangorött”. Vid ett bord ”sätter grevinnan ihop sina kända 

menyer till alla de charmanta fester, som givas i detta gäst-
fria hem”. I grevinnans arbetsrum intill hängde ett porträtt 
av hennes farbror, telefondirektören H T Cedergren. 
   Sängkammaren hade en enorm sänghimmel från släkt-
godset Ågerup i Skåne, väl stor t o m i denna våning. Lite 
mer avsides låg de tre rummen för tjänarna och det rymliga 
köket. 

Paret flyttade senare till grannhuset Strandvägen 9, där  
Wivan Mörner bodde kvar till sin död 97 år gammal 1975.  
I SvD berättade då en släkting om en svunnen värld. 
"För oss barn var tant Wivan en sagotant, som bjöd på 
enorma barnkalas i strandvägsvåningen. Där vankades hav 
av saft och kakor och kompott, och jungfrur i svart och vitt 
serverade oss barn. Väldiga marsipankorgar fick vi ta med 
oss hem". 
 
Efter Wivan Mörners död blev det auktion i våningen. 
Några av de mest värdefulla möblerna, bl a Dahlin-
sekretären, hade dock testamenterats till Riddarhuset.     
   Auktionerna efter systrarna Cedergren på Nybrogatan och 
Strandvägen blev verkligen slutet på en epok.

Våningen beskrevs i Svenska Hem 1932, och därifrån är 
också fotona hämtade.

Matsalen med ekskåp från 1600-talet.
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Fredag 25 november AFTER WEEK 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
 
Lördag 26 november HEDVIGHELG 
15.00 & 17.00 Vi sjunger in Advent 
Hedvig Eleonora Chorus Reginae,  
Kammarkören och Stockholms 
symfoniorkester samt kl 15.00 
Diskantkören & Unga röster. 
Fredrik Zetterström, barytonsolist.  
Nils-Gunnar Burlin, Pär Fridberg och  
Ulrika Mjörndal, dirigenter.  
Ulf Norberg, organist. Sven Milltoft. 
Entré 150 kr. Medlemskort för 2022 gäller 
för fri entré endast på konserten kl 17.00.

Fredag 2 december AFTER WEEK 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
20.00 HEDVIGPULS:  
Mässa med tema XMAS 
One Voice. Helena Rydh, dirigent.  
Rodney Alfvén, pianist. 
Ulf Norberg, organist. 
Erik Lundström, diakon.  
Adelie Molander och Sven Milltoft, präster. 
Insamling till förmån för ECPAT Sverige 
under kvällen. 
 
Lördag 10 december 
15.00 Luciakonsert 
Hedvig Eleonora Chorus Reginae,  
Barnkör, Diskantkör & Unga röster. 
Stråkkvintett. 
Ivetta Irkha & Christian Mjörndal, piano. 
Hannah Stensson, församlingspedagog. 
Ida Mohlin,  präst.  
Ulrika Mjörndal, dirigent. Entre 150 kr**  
 
Tisdag 13 december 
07.30 Luciamorgon 
Adolf Fredriks musikklasser. 
Natalia Edvall, dirigent. Fri entré. 

19.00 Luciakonsert  
Hedvig Eleonora ungdomskör. 
Natalia Edvall, dirigent. Ivetta Irkha, piano. 
Entré 200 kr. 100 kr för barn, studerande 
och pensionärer.

Lördag 17 december  
18.00 Kammarmusikkonsert 
Ivetta Irkha, piano, med musikervänner. 
Entré 150 kr*. 
 
Söndag 18 december  
17.00 Julkonsert 
Poliskören. Hillevi Martinpelto, solist. 
Entré 200 kr. Biljett säljs från kl 16.00  
eller via körmedlem.  
 
Onsdag 21 december  
19.00 Julkonsert 
Hedvig Eleonora vokalensemble.  
Ulf Norberg, dirigent. Johannes Skoog, 
organist. Entré 100 kr*. 
 
Söndag 25 december - Juldagen  
17.00 Julkonsert på stora orgeln  
Ulf Norberg, organist. Fri entré.  
 
Sönag  1 januari–Nyårsdagen 
15.00 Nyårsdagskonsert 
Stockholms symfoniorkester.  
Nils-Gunnar Burlin, dirigent.  
Ulf Norberg, organist. Entré 200 kr.* 
 
Torsdag 6 januari – Trettondedagen 
15.00 Stjärnan från Betlehem 
Julens sånger och psalmer. 
Hedvig Eleonora kammarkör.  
Chorus Reginae. Pär Fridberg &  
Ulrika Mjörndal, dirigenter.  
Ulrika Mjörndal, sopran.  
Johannes Skoog, orgel. 
Sven Milltoft, recitation. Fri entré. 
 
Fredag 3 februari AFTER WEEK 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
 

Fredag 10 februari AFTER WEEK 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
 
Lördag 11 februari HEDVIGHELG 
18.00 Kammarmusikkonsert  
Ivetta Irkha, piano. Annie Ternström,  
sopran. Ulrika Mjörndal, sopran 
Entré 150 kr.* 
 
Söndag 12 februari HEDVIGHELG 
17.00 Konsert – Symphonie fantastique 
Stockholms symfoniorkester. 
Vokalensemblen. Nils-Gunnar Burlin  
& Ulf Norberg, dirigenter.  
Entré 150 kr. 
 
Fredag 17 februari AFTER WEEK 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
20.00 HEDVIGPULS:  
Mässa med tema Prince 
Vokalensemblen ARS LONGA. 
David Åberg, dirigent. 
Erik Lundström, diakon. Ida Mohlin, präst. 
 
Söndag 19 februari HEDVIGHELG 
17.00 Konsert  
Hedvig Eleonora kammarkör. 
Pär Fridberg, dirigent.  
Entré 100 kr.*

Fredag 24 februari AFTER WEEK 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 

*Församlingsmedlemmar går gratis på församlingens egna arrangemang. Fribiljett erhålles vid uppvisande av medlemskort för 2022 & 2023. 
**Hedvig Eleonora församlings medlemskort ger fri entré. Begränsat antal biljetter! (Boka din biljett på Billetto.se)

Musik i Hedvig Eleonora kyrka
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kalendarium

 AFTER WEEK
Fredag 25 november 
15.30 Afternoon tea 
Församlingssalen, Jungfrug 2B. 
Scones med tillbehör 50 kr.  
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Adventsallsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
 
Lördag 26 november 
15.00 & 17.00 Vi sjunger in 
advent  Se sid 13. 
 
HEDVIGHELG
Söndag 27 november 
Första söndagen i advent 
– Ett nådens år 
11.00 Adventshögmässa 
Sven Milltoft. Församlingens 
präster och diakoner.
Hedvig Eleonora Chorus Reginae 
och kammarkör. Ulrika Mjörndal 
och Pär Fridberg, dirigenter.  
Ulf Norberg, organist. 
12.15 Scouternas julbasar  
i församlingshemmet, Jungfru-
gatan 2B. Lotterier, bokbord och 
servering. 
15.00 Adventsgudstjänst med 
bibelutdelning till 6-åringar
Ida Mohlin. Adelie Molander. 
Hannah Stenson, församlings-
pedagog. Hedvig Eleonora barn-
körer. Susanne Francett, violin, 
Eric Francett, kontrabas.
Christian Mjörndal, piano. 
Ulrika Mjörndal, dirigent.  
Ulf Norberg, organist. Kyrkkaffe.

Fredag 2 december 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Adventsallsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
20.00 HEDVIGPULS: Mässa 
med tema XMAS 
One Voice. Helena Rydh, diri-
gent. Rodney Alfvén, piano. 
Ulf Norberg, organist. 
Erik Lundström, diakon.  
Adelie Molander och Sven 
Milltoft, präster. 

Söndag 4 december
Andra söndagen i advent   
– Guds rike är nära 
11.00 Högmässa  
Adelie Molander.  
Vokalensemblen. Johannes 
Skoog, organist. 
12.30 Adventspyssel för alla 
i församlingssalen på Jung-
frugatan 2B. Hannah Stenson, 
församlingspedagog. Julgröt 
och skinksmörgås till självkost-
nadspris. Insamling till Svenska 
kyrkan Act:s julkampanj ”Bryt en 
tradition”.

Lördag 10 december 
15.00 Luciakonsert 
Se sid 13. 
 
Söndag 11 december
Tredje söndagen i advent 
– Bana väg för Herren 
11.00 Högmässa
Konfirmanderna hälsas välkomna. 
Jenny Lingesjö.  
Hannah Stenson, församlings-
pedagog. Vokalensemblen. 
Ulf Norberg, dirigent & organist. 
Kyrkkaffe.  
 
Tisdag 13 december 
07.30 Luciamorgon 
19.00 Luciakonsert 
Se sid 13. 
 
Lördag 17 december 
18.00 Kammarmusikkonsert 
Se sid 13. 
 
Söndag 18 december  
Fjärde söndagen i advent  
– Herrens moder 
11.00 Högmässa 
Sofia Bergström. Vokalensem-
blen. Ulf Norberg, dirigent  
och organist. 
17.00 Julkonsert 
Se sid 13.  
 
Onsdag 21 december 
19.00 Julkonsert Se sid 13. 
 

JULAFTON 
Lördag 24 december 
 – Inför Jesu födelse
11.00 Samling vid krubban 
Ida Mohlin. Hannah Stenson, 
församligspedagog. Hedvig 
Eleonora församlings alla barn-
körer. Susanne Francett, violin 
& sopransolist. 
Christian Mjörndal, piano.
Ulrika Mjörndal, dirigent.  
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Julbön 
Sven Milltoft. Hedvig Eleonora 
vokalensemble.  
Ulf Norberg, organist/dirigent. 
23.30 Midnattsmässa 
Sofia Bergström. Adelie Molander. 
Chorus Reginae. Ulrika Mjörndal, 
dirigent & solist.  
Johannes Skoog, organist.
 
JULDAGEN  
Söndag 25 december 
– Jesu födelse 
07.00 Julotta 
Jenny Lingesjö.  
Bengt Annmo, barytonsolist.  
Ulf Norberg, organist. 
11.00 Högmässa  
Ida Mohlin. Sven Milltoft.
Hedvig Eleonora kammarkör.  
Pär Fridberg, dirigent.  
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Julkonsert på  
stora orgeln  
Ulf Norberg, orgel. Fri entré.

ANNANDAG JUL 
Måndag 26 december  
– Martyrerna  
11.00 Annandagsmässa 
Jenny Lingesjö.  
Erik Lundström, diakon.  
Ulf Norberg, organist. 
12.00 Julgröt i  
församlingshemmet,  
Jungfrugatan 2B.Julgröt,  
smörgås och dryck serveras.  
Jenny Lingesjö.  
Erik Lundström, diakon.
 
NYÅRSAFTON 
Lördag 31 december 
– Guds barn 
14.00 Nyårsmiddag i för-
samlingshemmet. Se sid 5. 

17.00 Nyårsbön 
Sven Milltoft. Solist. 
Ulf Norberg, organist.

NYÅRSDAGEN  
Söndag 1 januari  
– I Jesu namn 
11.00 Högmässa 
Sofia Bergström. 
Ulf Norberg, organist. 
15.00 Nyårsdagskonsert  
Ulf Norberg, orgel.  
Entré 200 kr.* Se sid 13.  
 
TRETTONDEDAG JUL 
Fredag 6 januari  
– Guds härlighet i Kristus 
11.00 Högmässa  
Eva Brunne, biskop emerita, 
predikar. Sven Milltoft.  
Kammarkören. Pär Fridberg, diri-
gent. Johannes Skoog, orgel.  
15.00 Stjärnan från  
Betlehem 
- Julens sånger och psalmer 
Se sid 13.  

Söndag 8 januari 
Första söndagen efter  
trettondedagen – Jesu dop 
11.00  Högmässa 
Adelie Molander.  
Annie Ternström, solist. 
Ulf Norberg, organist. 

Söndag 15 januari 
Andra söndagen efter  
trettondedagen – Livets källa 
11.00  Högmässa 
Ida Mohlin. Ungdomskören och  
Barnkören.  
Ulrika Mjörndal och Natalia Edvall, 
dirigenter. Ulf Norberg, organist. 
12.30 Julgransplundring  
i församlingshemmet, 
Jungfrug 2B. Ida Mohlin.  
Adelie Molander. Ulrika Mjörndal. 
Dans kring granen, tomte, godis-
påsar, kaffe och servering.

14



kalendarium

Söndag 22 januari  
Tredje söndagen efter tret-
tondedagen – Jesus skapar tro  
11.00 Högmässa 
Sofia Bergström.  
Chorus Reginae. 
Ulrika Mjörndal, dirigent.  
Johannes Skoog, Organist.  

Söndag 29 januari 
Fjärde söndagen efter tretton- 
dedagen – Jesus är vårt hopp 
11.00 Högmässa
Adelie Molander.  
Vokalensemblen.  
Ulf Norberg, dirigent & organist. 
18.00 Eleonoramässan -  
sinnesro i Hedvig 
Jenny Lingesjö.    

AFTER WEEK
Fredag 3 februari 
15.30 Afternoon tea 
Församlingssalen, Jungfrug 2B. 
Scones med tillbehör 50 kr.  
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
 
HEDVIGHELG
Söndag 5 februari 
Kyndelsmässodagen 
– Uppenbarelsens ljus 
11.00 Högmässa med  
utdelning av dopdroppar 
Ida Mohlin. Jenny Lingesjö. 
Ungdomskören & Barnkörerna.  
Natalia Edval & Ulrika Mjörndal, 
dirigenter.  
Ulf Norberg, organist.  
12.30 Författarmöte  
Program meddelas senare.  
Fri entré. 

AFTER WEEK
Fredag 10 februari 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano.

Lördag 11 februari 
18.00 Kammarmusikkonsert 
Se sid 13. 
 
HEDVIGHELG
Söndag 12 februari 
Sexagesima –  
Det levande ordet 
11.00 Högmässa 
Sven Milltoft. Sofia Bergström. 
Kammarkören. Pär Fridberg, 
dirigent. Ulf Norberg, organist.  
12.30 Författarmöte 
– Innan spåren växer igen 
Ann Thörnblad, författare. 
Sofia Bergström, samtalsledare. 
Lava förlag. Fri entré. 
17.00 Konsert med  
Stockholms symfoniorkester  
Se sid 13.  
 
AFTER WEEK
Fredag 17 februari 
15.30 Afternoon tea 
Församlingssalen, Jungfrug 2B. 
Scones med tillbehör 50 kr. 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano. 
20.00 HEDVIGPULS: Mässa 
med tema Prince 
Vokalensemblen ARS LONGA. 
David Åberg, dirigent. 
Erik Lundström, diakon.
Ida Mohlin, präst.
 

HEDVIGHELG
Söndag 19 februari 
Fastlagssöndagen –  
Kärlekens väg 
11.00 Högmässa 
Jenny Lingesjö. Adelie Molander.
Chorus Reginae & barnkörerna. 
Ulrika Mjörndal, dirigent.  
Johannes Skoog, organist. 
12.30 Författarmöte 
Program meddelas senare. 
Fri entré. 
17.00 Konsert med  
kammarkören  Se sid 13 
 
Onsdag 22 februari 
Askonsdagen – Bön och fasta 
18.00 Askonsdagsmässa 
Sofia Bergström.  
Erik Lundström, diakon. 
Vokalensemblen.  
Johannes Skoog, organist.  
 
AFTER WEEK
Fredag 24 februari 
16.30 Afterweekkonsert 
Ulf Norberg, organist. 
17.00 Allsång i Hedvig!  
Ulf Norberg, allsångsledare. 
Magnus Sköld, piano.

HEDVIGHELG
Söndag 26 februari 
Första söndagen i fastan 
– Prövningens stund 
11.00 Högmässa
Sofia Bergström. Ida Mohlin.  
Vokalensemblen. 
Ulf Norberg, dirigent & organist. 
12.30 Författarmöte  
Program meddelas senare.  
Fri entré. 
18.00 Eleonoramässan -  
sinnesro i Hedvig 
Sofia Bergström. 

varje vecka
 
Måndagar 
12.15 Lunchkonsert 
Uppehåll 5/12–30/1.  
Tisdagar
17.00 Kvällsmeditation 
Uppehåll 6/12–10/1.
18.00 Mässa i stillhet
Uppehåll 6/12–10/1.
Onsdagar
12.15 Ligg ner i Hedvig  
Uppehåll 14/12–11/1.
Torsdagar 
12.15 Lunchmässa 
Uppehåll 29/12–5/1.
17.30 Dansmässa 
Uppehåll 8/12–5/1. 
Fredagar 
12.15 Lunchmeditation 
Uppehåll 2/12–13/1. 

Med 
reservation för

 programändringar. 
Se också 

hedvigeleonora.se

Julgröt  
på annandagen 

Välkommen på julgröt  
kl 12.00 i församlingshem-
met, Jungfrugatan 2B,  
måndag den 26 december. 
 
Julgröt, smörgås och  
dryck serveras.  
 
Jenny Lingesjö, präst.  
Erik Lundström, diakon.

Julgrans- 
plundring  
 
Välkommen på julgrans- 
plundring kl 12.30 i försam-
lingshemmet, Jungfrugatan 
2B, söndag den 15 januari.

Ida Mohlin & .  
Adelie Molander, präster. 
Ulrika Mjörndal, musiker.

Det blir dans kring granen, 
tomte, godispåsar, kaffe, 
saft och servering!
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Fira julens under 
i Hedvig Eleonora kyrka 

Varmt välkommen till våra
gudstjänster & konserter!

Se vår hemsida och Facebook för aktuell information. 

Kontakta oss
Kyrkoherde/Kontraktsprost 
Östermalms kontrakt
Sven Milltoft, 08-545 675 86 
sven.milltoft@svenskakyrkan.se

Biträdande kyrkoherde 
Sofia Bergström, 08-545 675 73 
sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se
 
Komministrar 
Jenny Lingesjö, 08-545 675 82 
jenny.lingesjo@svenskakyrkan.se 
Ida Mohlin, 08-545 675 72 
ida.mohlin@svenskakyrkan.se 
Adelie Molander, pastorsadjunkt, 
08-626 07 76 
adelie.molander@svenskakyrkan.se 
 
Diakon
Erik Lundström, 08-545 675 81 
erik.m.lundstrom@svenskakyrkan.se
 
Församlingspedagog 
Hannah Markström Stenson, t o m 31/12 
08-626 07 74 
hannah.stenson@svenskakyrkan.se 

Organister & körledare
Ulf Norberg 
Hedvig Eleonora vokalensemble
073-364 40 44 
ulf.norberg@svenskakyrkan.se
Pär Fridberg  
Hedvig Eleonora kammarkör 
08-545 675 77 
par.fridberg@svenskakyrkan.se
Ulrika Mjörndal  
Hedvig Eleonora Unga Röster, Barnkör, 
Diskantkör, Chorus Reginae 
08-545 675 87 
ulrika.mjorndal@svenskakyrkan.se

Körledare
Natalia Edvall  
Hedvig Eleonora ungdomskör 
070-491 14 02, natalia.edvall@gmail.com

Församlingsexpedition 
Bokning av kyrka och lokaler
Birgitta Johnsson, förvaltningsassistent 
08-545 675 74 
birgitta.johnsson@svenskakyrkan.se
 
Klockare 
Viktor Németh 
08-626 07 77
viktor.nemeth@svenskakyrkan.se  
 
Husmor
Christina Carnhoff, t o m 31/12 
christina.carnhoff@svenskakyrkan.se

Kommunikatörer
Iréne Rimansohn 
08-545 675 80 
irene.rimansohn@svenskakyrkan.se 
Ann Thörnblad 
08-660 05 93 
ann.thornblad@svenskakyrkan.se

Ekonomiansvarig 
Anna Berefelt 
08-545 675 75  
anna.berefelt@svenskakyrkan.se
 
Stiftelser
Tel tid: mån-, tis- och torsdag  
kl 09.00–11.00, 08-545 675 78 
Kristina Ramberg Gustafsson,
stiftelsehandläggare/samordnare
hedvigoscar.stiftelser@svenskakyrkan.se 
Elin Santell, stiftelsehandläggare  
hedvigoscar.stiftelser@svenskakyrkan.se 

Matilda Forssmed, stiftelsehandläggare 
hedvigoscar.stiftelser@svenskakyrkan.se 
 
Kyrkvakter
Lars Parmefors, 08-545 675 88 
lars.parmefors@svenskakyrkan.se
Nina Burge, 08-545 675 88 
nina.burge@svenskakyrkan.se 
Jonas Nordwall 
08-545 675 84 
jonas.nordwall@svenskakyrkan.se 

Ordförande i kyrkorådet
Kerstin Malm 
kbkema@protonmail.com

Vice ordförande i kyrkorådet
Thomas Mossberg 
t.mossberg@outlook.com
 
Hedvig Eleonora församling
Besöksadress
Storgatan 7, församlingsexpeditionen 
Postadress: Box 5105, 102 43 Stockholm 
Telefonväxel: 08-545 675 70, 
Hemsida: www.hedvigeleonora.se 
E-post: hedvigeleonora.forsamling@
svenskakyrkan.se
Expeditionens öppettider
Måndag till fredag kl 9.00–12.00. 

Facebook: Följ församlingen på Facebook 
så får du veta vad som är på gång i kyrkan.
Veckobrev: Vill du ha församlingens 
veckobrev? Anmäl dig till hedvigeleonora.
forsamling@svenskakyrkan.se  
Swish: Nu finns det möjlighet att ge kollekt 
och gåvor via din mobiltelefon och appen 
Swish. Numret är 1234512760.

Kontakta oss


