
1

PROGRAM

ERSTA
KULTURSCEN

HÖST
2022

ALLTID PÅ EN ONSDAG. GRATIS LUNCHEVENEMANG HELA HÖSTEN! 
ALEXANDRA PASCALIDOU | ANITA STRANDELL | CARL-JAN GRANQVIST

KONSERT:
TILL MINNE AV
KJELL LÖNNÅ

Fo
to

: L
in

d
a 

B
ro

st
rö

m

JUL MED

TOMMY 
KÖRBERG

8 KONSERTER

FESTIVALHELG 
ERSTA KYRKA
150 ÅR!



2 3

I ÅR ÄR DET 150 ÅR SEDAN Ersta kyrka invigdes. Innan det första spadtaget togs 
samlades man till morgonbön på Erstaberget och sjöng en psalm innan byggnationen 
tog vid. 

Allt sedan Ersta diakoni grundades har psalmen och sången varit en viktig del, både 
i de dagliga andakterna i kyrkan liksom innan dagens arbete startade ute på sjukhusets 
avdelningar och i andra verksamheter. Nyligen talade jag med en person som var med 
på den tiden när psalmsången fortfarande var en naturlig del av starten på arbetsdagen. 
Hon sa »när vi hade sjungit morgonens psalm kunde jag andas fritt under hela arbets
dagen«.

Det här var långt innan forskningen om kulturens och musikens positiva påverkan 
på oss människor hade startat. Idag vet vi så mycket mer, som människor säkert har 
känt långt tidigare. 

Ersta diakonis verksamhet är grundad i vetenskap med målet att se hela människan 
och bidra till dess välbefinnande. Det präglar samtliga verksamheter. Ersta kulturscen 
vill genom sin verksamhet bidra till just detta. Med en vid förståelse kan kulturen vara 
ett av de viktigaste bidragen till det, som på djupet, gagnar den enskilda människans 
växt, mognad och livsförståelse. Att inte enbart skapa hållbarhet för samhället utan 
också för den enskilda människan.

I flera av höstens onsdagsprogram får vi ta del av ytterligare tankar omkring musikens 
och kulturens påverkan på oss människor. Bläddra gärna vidare och ta del av hela höst
ens program, som du är välkommen att uppleva på plats hos oss!

Patrik Sandin, konstnärlig ledare 

VÄLKOM-
MEN TILL 
ERSTA 
KULTUR-
SCEN!
Ersta kulturscen
Ersta diakoni
Erstagatan 1, Stockholm
erstadiakoni.se/kyrka
musik@erstadiakoni.se
Biljetter: ticketco.se
Senior rådgivare: Hans Ulfvebrand
Konstnärlig ledare: Patrik Sandin
Foto: Elisabeth Ohlson
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NAMNET »KRISTALLEN« för tank
arna till det ögonblick då kristallernas 
ytor och kanter skimrar och plötsligt ger 
upphov till oväntade färger. Det finns en 
viss stillhet och också utrymme för fanta
sin att utvecklas. Magi med bräcklighet.

Nils Landgren och Jan Lundgren har 
en konsekvent vision av lyrisk kammar
jazz som flyter mjukt och naturligt. Det 
underbart instinktiva sättet som de inter
agerar på kunde beundras redan i Leonard 
Bernsteinhyllningen »Some Other 
Time«.

JAN LUNDGREN är en av Sveriges 
mest hyllade pianister och han har fått 
stor uppmärksamhet internationellt. 
Kombinationen av nordisk folkton och 
jazzens improvisationer liksom klassiska 
influenser är signifikant för honom. 

Han började spela piano som 
femåring och startade tidigt sin karriär 
som professionell musiker. Upptäckt av 
Arne Domnérus spelade han ofta med 
musiker som Putte Wickman och Rune 
Gustafsson. Detta gjorde honom till 
en traditionsbärare och en stark länk 
mellan dåtid och nutid. Balansen mellan 
att vårda originalmusiken och samtidigt 
leverera personliga improvisationer har 
blivit Jans signum. Vare sig det gäller 
standardlåtar, folkmusik eller klassisk 
musik utvecklar han materialet och 
sätter sin egen, högst personliga prägel.

KRISTALLEN 
Jazz och magi med Landgren och Lundgren 

Lördag 24 september
klockan 16:00
»Kristallen«
Plats: Ersta kyrka 
Medverkande:
· Nils Landgren, trombon
· Jan Lundgren, piano
Entré 140–280 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 75 minuter

Jan är Artistic Director för Ystad Sweden 
Jazz Festival och för Jazzhus Mont martre 
i Köpenhamn.

NILS LANDGREN började spela trum
mor när han var 6 år, men vid 13 års ålder 
övergick han till trombon. Idag är han en 
av landets mest välmeriterade musiker.

Under sin karriär har han framgångs
rikt växlat mellan musikstilar utan att 
förlora något av sin särart och konstnär
liga konsekvens. 

Nils Landgren har varit involverad i 
många olika sorters musikprojekt: jazz och 
rock, soul, hip hop och storbandsfram
trädanden. Han har spelat in och varit 
del aktig i minst 500 album. Flera med 
stora interna tionella stjärnor som ABBA, 
The Crusaders, Eddie Harris, Bernard 
»Pretty« Purdie, Wyclef Jean och Herbie 
Hancock.

De första framträdanden och inspel
ningarna av Nils Landgrens »Unit« var 
1992. Hans genombrott utanför Skandi
navien kom två år senare – på Jazz Baltica 
Festival i Salzau i Tyskland 1994, då 
»Unit« istället blev »Funk Unit«.

Entré

140–280 kr 
beställ biljetter 
via ticketco.se

Två giganter inom svensk jazz musik, Nils Landgren och Jan Lundgren, 
tar oss med på en fantastisk resa mellan de svängigaste beaten och de 
mjukaste tongångarna. Deras stilar sträcker sig från jazz, funk och nordisk 
folkton vidare till klassiskt och nytänk ande improvisation.
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Det svänger om Nils Landgren, trom-
bon (till vänster) och Jan Lundgren, 
piano (till höger) när de gästar Ersta 
kyrka lördagen den 24 september.
Foto: Steven Haberland
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 I MAJ AVLED den folkkäre körledaren, 
programledaren och kompositören Kjell 
Lönnå. Välkänd långt utanför sin hem
stad Sundsvall genom åtskilliga konserter 
i kyrkor, TVprogram och konserthus i 
både Sverige och utomlands.

Hans passion i livet var sång, framför 
allt körsång och han ville sprida glädje 
till både sångare och publik, samtidigt 
som han gärna fokuserade på de stora 
frågorna. Livet och döden, sorgen och 
glädjen tillsammans. Med oförtröttlig 
entusiasm lyfte han fram sångens goda, 
läkande kraft.

Vid denna konsert minns vi Kjell 
Lönnå genom att lyssna på den musik 
som han ofta framförde med den mest 

KJELL LÖNNÅ – TILL MINNE
Minneskonsert med Sundsvalls kammarkör och gästartister

aktiva av hans tre körer; Sundsvalls 
kammarkör. Vi får även njuta av flera 
arrangemang och kompositioner som 
Kjell skrivit. Både via kammarkören och 
Ersta vokalensemble som består av 
sångare ur bland annat Radiokören 
liksom solisterna Loa Falkman, Anna 
Stadling och Mikael Samuelsson. 

Söndag 2 oktober
klockan 16:00
Medverkande:
· Sundsvalls kammarkör
· Inger Ögren, dirigent
· Ersta vokalensemble
· Patrik Sandin, dirigent
· Loa Falkman, sång
· Anna Stadling, sång
· Mikael Samuelsson, sång
· Stefan Brunzell, piano
· Anders Ekdahl, piano
Entré 120–280 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 90 minuter

FRÅN PAMPAS TILL MADRID med 
musik från Argentina och Spanien 
bjuder pianisten Yan Shuang Lindblom 
och gitarristen Anders Delin på. De 
har framträtt tillsammans i Sverige och 
Kina med bland annat Antonio Vivaldis 
gitarrkonsert i Ddur i arrangemang för 
gitarr och piano.

Bland kompositörerna kan nämnas 
Astor Piazzolla och Joaquín Rodrigo. 

Söndag 16 oktober
klockan 16:00
Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Yan Shuang Lindblom, piano
· Anders Delin, gitarr
Fri entré
Konsertlängd: cirka 60 minuter

FRÅN PAMPAS TILL MADRID

Anders Delin, gitarr.
Foto: Bo Håkansson

Minneskonsert

2 oktober
i Ersta kyrka Sundsvalls Kammarkör grundades av 

Kjell Lönnå och har cirka 45 medlemmar. 
De har sjungit i över 150 tv-program och 
spelat in flera skivor. 
Foto: Kristofer Lönnå

Kjell Lönnå gick bort i år och blev 85 år 
gammal. Bilden är tagen i samband med 
hans 80-års dag.
Foto: Mats Andersson/TT

Alla intäkterna går till Lilla Erstagården 
som driver hospicevård för barn och 
unga. Yan Shuang Lindblom, 

piano.

Loa Falkman
Foto: Lars Höglund

Anna Stadling
Foto: Andreas von Gegerfelt

Mikael Samuelsson
Foto: Monika Samuelson

Solisterna och sångarna som 
gästar oss: Loa Falkman,
Anna Stadling och Mikael 
Samuelsson. 
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ALLTID PÅ EN ONSDAG
klockan 12:10 i Ersta kyrka 
 
Välkommen till våra onsdagsprogram med musik och samtal som inspirerar, 
utmanar och ger möjlighet till reflektion och eftertanke. Alltid på onsdagar 
klockan 12.10 och 30–40 minuter framåt. Gratis inträde!

Onsdag 5 oktober 
klockan 12:10
»Anders Frostensson i ord och ton«
· Karin Frostensson 
· Hans Ulfvebrand 
· Patrik Sandin

Onsdag 12 oktober
klockan 12:10
»Det är dags att lyssna till 
mammorna!«
Alexandra Pascalidou i samtal 
med prästen Roger Gärtner.

Onsdag 19 oktober
klockan 12:10
Lunchkonsert
· Anita Strandell 
· Björn Johansson 
· Staffan Linder

 
 
 
 
  

Onsdag 26 oktober
klockan 12:10
»En del av livet«
Sandra Signarsdotter har skrivit en 
stark och samtidigt skör bok om 
förlust av en nära relation; om sorg 
och om livet som trots allt går vid
are. Om detta samtalar hon med 
diakon Jemima Bentham.

Onsdag 2 november 
klockan 12:10 
»Orgelmeditation i allhelgonatid«
Stilla musik av bland annat J.S. 
Bach och Benny Andersson.
Patrik Sandin, orgel.

Onsdag 9 november
klockan 12:10 
»En dansrörelse för kropp och 
hälsa«
Conny Borg, bland annat. tidigare 
premiärdansare på Kungliga 
Operan och skådespelerskan 
Annika Augustsson i samtal med 
diakon Joanna Davrin.

Onsdag 16 november 
klockan 12:10 
»Livets rytm och den mänskliga 
musiken«
Ett program i ord och ton om 
musikterapi med Ingrid Hammar
lund, musikterapeut, handledare 
och musiker. Tidigare lektor i 
musikterapi vid Kungliga Musik
högskolan.

Onsdag 14 september 
klockan 12:10
»Erstas konstsamling och konstens 
betydelse i det offentliga rummet.«
Ett samtal mellan Amelie Edlund, 
konstansvarig Ersta diakoni, Tinni 
Ernsjöö Rappe, chef för Handels
högskolans konstinitiativ, och 
Birgitta Wendt, senior konstråd
givare Ersta diakoni. Modererat 
av Maricka Allensten, press och 
PRansvarig på Ersta diakoni.

Onsdag 28 september
klockan 12:10
»Måltidens glädjefyllda allvar«
CarlJan Granqvist talar om mat och 
dryck och om vikten av mål tiden.

Alexandra Pascalidou är skribent, 
författare, moderator och program-
ledare.
Foto: Thron Ullberg 

Carl-Jan Granqvist är krög are, vinkännare, 
TV-profil och adjung erad professor i matkonst 
vid Norsk hotellhøgskole. 
Foto: Susanne Kronholm

fri entré 
programlängd 
30–40 minuter

Tips!
Passa gärna på att besöka 
Ersta Terrass före eller efter 
ditt besök. Meddela att du är 
besökare till Ersta kyrka så får 
du rabatt på din lunch. Gäller 
alla de aktuella ons dagarna.
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Onsdag 21 september 
klockan 12:10
Lunchkonsert
· Jan Lundgren 
· Hans Backenroth
· Björn Johansson

Amelie Edlund, konstansvarig Ersta diakoni.

Onsdag 23 november 
klockan 12:10 
»Det är advent!«
Personalkören vid Ersta diakoni 
sätter oss i stämning inför 
adventshelgerna.

Sandra Signarsdotte
r. Fo

to
: M

ikael M
 Johansson

Anita Strandell. Foto
: C

ecilia Liljeton
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MUSIK OCH DIAKONI
Björn Johansson om musikens läkande kraft 

11

I BJÖRN JOHANSSONS LIV har 
musiken alltid haft en framträdande 
plats. Förutom affärsverksamheten som 
han lever på, har han haft musiken som 
han lever för. Visor har funnits med 
ända sedan barnaåren. På 1960talet 
sjöng han och umgicks med den tidens 
visgiganter, såsom Fred Åkerström och 
Cornelis Vreeswijk.

I en av höstens lunchkonserter fram
träder han med Anita Strandell som var 
gift med Cornelis. Förmodligen framförs 
då några visor av honom.

Björn har gjort många skivinspel
ningar, bland annat på Göte Wilhelms
son bolag Goodwill.

Så småningom skaffade han sig ett eget 
bolag, Ladybird där många av jazz ens 
storheter gjort inspelningar, namn som 
Arne Domnerus, Rune Gustavsson och 
många andra. Jan Lundgren jazzpianist
ens mästare är ett annat välkänt namn 
som medverkar vid en av höstens lunch
konserter tillsammans med Björn.

Genom Arne Domnerus kom Björn 
i kontakt med Gustaf Sjökvist och kam
mar kören. Tillsammans gjorde de en del 
turnéer och skivinspelningar bland annat 
psalmskivan »Sorgen och Glädjen«.

Genom kontakten med Gustaf Sjö
kvist och Storkyrkan skapades kon
takten med Ersta diakoni. När sedan 

Hans Ulfvebrand gick vidare till Ersta 
kulturscen, som han idag är senior 
rådgivare till, föll det sig naturligt att 
samarbeta där.

»Diakoni har alltid varit viktigt för 
mig. Jag är engagerad i kyrkans arbete 
och det var tack vare Hans som jag fick 
en ahaupplevelse att diakoni kan vara 
så mycket mer än konkreta praktiska 
insatser. Musik har en läkande kraft och 
kan jag vara med och bidra till att fler 
människor får tillgång till den via Ersta 
kulturscen så är jag väldigt glad«, säger 
Björn Johansson.

Björn 
Johansson 

& Anita Strandell

19/10 
Björn Johansson medverkar 
på lunchevenemanget »Alltid på en 
onsdag« både den 21 september 
och den 19 oktober (för program se 
sid 8–9). Evenemangen är alltid 
gratis och hålls i Ersta kyrka 
klockan 12:10. 

DEN SPELANDE EREMITEN
Möt allhelgonahelgen med kammar musik 

 
Som inledning till allhelgonahelgen får vi möjlighet att njuta av förstklassig 
kammar musik när Fredrik Paulsson och Lars David Nilsson bjuder på 
musik av klassiska mästare som Reger, Bach, Pärt, Poulenc, Prokofiev och 
Messiaen. Rubriken för kvällen »Den spelande eremiten« är hämtad från 
Max Regers tondikt med samma namn som är en del av denna konsert.

Fredag 4 november 
klockan 19:00
»Den spelande eremiten«
Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Fredrik Paulsson, violin
· Lars David Nilsson, piano 
Konsertlängd: cirka 70 minuter
Fri entré

Fredrik Paulsson, violin. Lars David Nilsson, piano. 

fri entré 

Allhelgonahelgen är en helg att minnas 
våra döda. Gravarna smyckas med 
blommor och ljus och många kyrkor 
bjuder in till minnesgudstjänster och 
konserter. Att tända ljus på gravarna är 
en sed som växte fram i Sverige mot 
slutet av 1800-talet. Allhelgonadagen 
nämndes första gången i Vallentuna-
kalendariet 1198. Den ansågs också 
vara vinterns första dag.
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Lördag 19 november 
klockan 14:00–16:00
»Musik för salongen: sånger och 
stråkkvartetter av Per Ulrik Sten
hammar och personer i hans 
krets«
Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Erika Sunnegårdh, sopran 
· Oskar Ekberg, piano 
· Stenhammarkvartetten

Lördag 19 november 
klockan 19:00–20:30
»Musik för konsertlokal och kyrka«
Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Lunae Kammarkör 
· Oskar Ekberg, piano 
· Johan Hammarström, orgel
· Bengt Ollén, dirigent

Erika Sunnegårdh, sopran.
Foto: Mehmet Emir fri entré 

till alla festival- 
evenemang

ERSTA KYRKA 150 ÅR
Festival 18–20 november tillägnad Per Ulrik Stenhammar

Fredag 18 november 
klockan 19:00–20:30
»Oratoriet David och Saul«
Plats: Ersta kyrka
Medverkande: 
· Arvid Eriksson, baryton 
· Ersta Vokalensemble 
· Orkestern Filialen
· Patrik Sandin, dirigent

Lördag 19 november 
klockan 10:00–12:30
Panelsamtal: teman i Per Ulrik 
Stenhammars liv – musik, arkitek
tur och konfession.
Plats: Bringsalen, Erstagatan 1 k 
Medverkande: fil. dr., Elisabeth 
Christensson, Maria Cederschiöld 
högskola; fil. dr. Christina Ekström, 
Högskolan för scen och musik, 
Göteborgs universitet; professor 
Johannes Landgren, Kungliga 
Musikhögskolan; fil dr Jakob Lind
blad, Konstvetenskapliga institu
tionen, Uppsala universitet; Stefan 
Nilsson, direktor Ersta Diakoni; 
fil. kand. Dan Olsson, Högskolan 
för scen och musik, Göteborgs 
universitet samt kyrkoherde Emil 
Stenhammar, Vreta Kloster.

ÅR 2022 fyller Ersta kyrka 150 år. Vi 
firar med en festival som är tillägnad 
Per Ulrik Stenhammar, kyrkans arkitekt 
och dess förste kyrkomusiker. Enligt 
sonen, tonsättaren Wilhelm Stenham
mar, var Per Ulrik arkitekt till yrket 
men till hjärtat musiker och tonsättare.

Festivalprogrammet innehåller kon
serter med Per Ulriks musik, däribland 
ett oratorium och en av hans föga kända 
stråkkvartetter. Ett samtal mellan 

forskare, företrädare för Ersta diakoni 
samt en ättling till Per Ulrik synliggör 
olika teman som genomsyrade hans liv: 
yrket som arkitekt, verksamheten som 
tonsättare och musiker samt hans kon
fessionella och diakonala engagemang.

Festivalen avslutas med en festhög
mässa som leds av biskopen i Stock
holms stift.

Fri entré till alla evenemang.
Välkommen! 

I början av 1871 an-
togs arkitekten Per 
Ulrik Stenhammars 
ritningar till kyrkan. I 
juni samma år lades 
den första grund-
stenen. Här är en av 
ritningarna.

Den 29 december 
1872 invigdes Ersta 
kyrka.

Under åren 2014–
2015 gjordes en 
invändig renovering av 
kyrkan av arkitekten 
Jonas Lindvall. Kyrkan 
fick då bland annat ett 
nytt altare och en ny 
dopfunt.

Ersta kyrka 

150 år
18–20 november

Festivalen är ett samarbete mellan 
Ersta diakoni, Marie Cederschiöld 
hög skola och Högskolan för scen och 
musik, Göteborgs universitet.
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Söndag 20 november 
klockan 11:00–12:30 
Festhögmässa
Plats: Ersta kyrka  
Medverkande:
· Stefan Nilsson, direktor Ersta   
 diakoni 
· Andreas Holmberg, biskop i 
 Stockholms stift
· Ersta kyrkas präster och diakoner 
· Patrik Sandin, dirigent 
· Ersta Vokalensemble 
· Johannes Landgren, orgel

Tips!
Passa på att besöka Ersta museum 
som har söndagsöppet 12:00–14:00.

Per-Ulrik Stenhammar (1829–1875), var 
arkitekt och ritade Ersta kyrka. Han var också 
kyrkans första organ ist och kompon erade 
musik. 
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ADVENT OCH JUL
Program för Ersta kyrka

Lördag 26 november 
klockan 16:00
Adventskonsert
Medverkande:
· Lunae kammarkör
· Bengt Ollén, dirigent
Entré: 120 kronor 
Biljetter: ticketco.se  
Konsertlängd: 60 minuter

Söndag 27 november 
klockan 15:00
Grantändningsgudstjänst

Måndag 12 december 
klockan 19:00
Luciakonsert
Medverkande:
· Lunae kammarkör
· Bengt Ollén, dirigent
Entré: 120 kronor 
Biljetter: ticketco.se  
Konsertlängd: 60 minuter

Tisdag 13 december 
klockan 07:15
Luciamorgon
Medverkande: 
· Barnkör från Oscars församling
· Hanna Sandman, dirigent
Fri entré
Konsertlängd: 30 minuter

Tisdag 13 december 
klockan 19:00
Luciakonsert
Medverkande:
· Lunae kammarkör
· Bengt Ollén, dirigent
Entré: 120 kronor
Biljetter: ticketco.se  
Konsertlängd: 60 minuter

27/11 
Grantändnings- 

gudstjänst

Varför tänder vi adventsljusstaken 
med ett nytt ljus varje söndag? Jo, 
det kan vi tacka Ersta diakoni för. 
I slutet av 1800-talet började man 
tända ljus i en adventsgran, en gran 
smyckad med 28 ljus där sju av dem 
tändes varje söndag. Utifrån advents-
granen skapade man sedan en 
ljus stake med sju ljus för varje dag i 
veckan och en ljusstake med fyra ljus 
för varje söndag i advent. 
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»Kyrkans åttkantiga form »Kyrkans åttkantiga form 
gör något med klangen i gör något med klangen i 
rummet. Det blir en intim rummet. Det blir en intim 
känsla. I synnerhet med en känsla. I synnerhet med en 
bra kör« bra kör« 

Tommy Körberg om Ersta kyrka, 
här tillsammans med dirigent Patrik 
Sandin. 
Foto: Linda Broström 

JUL MED TOMMY KÖRBERG
Torsdag 8 december
klockan 19:30

Fredag 9 december
klockan 19:30

Lördag 10 december
klockan 19:30

Söndag 11 december
klockan 16:00

Torsdag 15 december
klockan 19:30

Fredag 16 december
klockan 19:30

Lördag 17 december
klockan 19:30

Söndag 18 december
klockan 16:00

Medverkande:
· Tommy Körberg
· Gustaf Sjökvists kammarkör
· Carl Flemsten, piano
· Patrik Sandin, dirigent
Plats: Ersta kyrka 
Entré: 200–475 kronor
Numrerade platser
Biljetter: ticketco.se  
Konsertlängd: cirka 80 minuter 

Tips! Ersta terrass kommer att ha öppet 
för middag i samband med konserterna. 
Mer information på erstaterrass.se.

TOMMY KÖRBERG, en av våra abs o
lut största artister, bjuder in till en intim 
och eftertänksam julkonsert tillsam
mans med Gustaf Sjökvists kammarkör, 
pian isten Carl Flemsten under ledning 
av Patrik Sandin.

Tillsammans bjuder de på musiken 
som hör julen till, men även en del nyare 
musik där tänkvärda texter står i fokus.

»Jag försöker göra konserter som 
skänker eftertanke. Jag letar efter musik 
och texter som ska ge något mer, som 

berättar om livet, döden eller det däre
mellan«, säger Tommy Körberg.

I den lilla kyrkan på Erstaklippan så 
är akustiken något alldeles speciellt.

»Kyrkans åttkantiga form gör något 
med klangen i rummet. Det blir en in
tim känsla. I synnerhet med en bra kör. 
Jag hoppas att folk kommer att njuta av 
kören, men också att de får upp ögonen 
för Erstas verksamhet. Det är vackert 
och tänkvärt«, säger Tommy Körberg.

Tommy Körberg bjuder in till jul-
konsert. Boka dina biljetter i tid!
Foto: Linda Broström

Entré

200–470 kr 
beställ biljetter 
via ticketco.se
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Biljetter
Förköp av biljetter gör du via ticketco.se. Biljetterna är numrerade på de flesta
konsert erna. Eventuellt överblivna biljetter säljs i entrén till kyrkan på konsert dagen 
30 minuter innan konserten börjar. Du kan endast betala med kort. 

Hitta hit
Till Ersta kyrka tar du dig enklast med buss nummer 2 eller 53 från Slussen till 
Ersta sjukhus. Kyrkan ligger på Erstagatan 1, inne på gården. 

Parkering
Det finns inga parkeringsplatser i direkt anslutning till kyrkan. Men det går bra 
att köra fram till kyrkan för att hämta och lämna besökare. Vi rekommenderar 
parkerings huset vid Tjärhovsplan eller gatuparkering i närområdet.

Färdtjänst
Färdtjänstadress: Erstagatan 1, 116 30 Stockholm.

Följ oss gärna i sociala 
medier:
 
 @erstakyrka

 @musikierstakyrka

 ersta diakoni

Vill du stötta Ersta kulturscen? Vill 
du eller ditt företag bidra ekonomiskt 
till verksamheten vid Ersta kulturscen 
så att vi kan nå ut till fler och utveckla 
våra program? Hör gärna av dig till vår 
insamlingsavdelning.

Ersta diakoni, insamling
Box 4619
116 91 Stockholm
E-post: donation@erstadiakoni.se
Telefon 08-714 60 94

Tillgänglighet
· Hörselslinga: Det finns hörselslinga i kyrkan. Ställ in hörhjälpmedlet i T- eller MT-läge.   
 Det finns också möjlighet att låna en bärbar hörstav. Be våra konservärdar om hjälp.

· Färdtjänst: Beställs till Ersta kyrka, Erstagatan 1.

· Parkering: Har du ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan du stå upp till 
 3 timmar på lämplig plats inom området.

· Rullstolsplats: Det finns speciella rullstolsplatser. Biljett bokas som vanligt.

· Ledsagare: Kontakta oss på musik@erstadiakoni.se för kostnadsfri biljett till med -  
 följande ledsagare.

· Toaletter: Handikappanpassade toaletter finns i entrén till Ersta hotell och konferens,   
 Erstagatan 1K.

Möt starka kvinnor 
på Ersta museum
Marie Cederschiöld, Fredrika Bremer 
och Jenny Lind är några av kvinnorna 
bakom Ersta diakonisällskap. Upptäck 
170 år av vård, omsorg och utbildning 
i Ersta museums utställning »I starka 
kvinnors sällskap«. 
 För mer info: erstamuseum.se och följ 
oss gärna på Facebook.

Marie Cederschiöld 
startade upp Ersta diakonis
verksamhet 1851.

Kyrkans öppettider
Kyrkans ordinarie öppettider är måndag–
fredag 08:00–16:00 och lör dagar och sön-
dagar i samband med konsert eller högmässa. 
Välkommen till andakt och gudstjänst!

Måndag 11:30 meditation 
Tisdag 11:30 middagsbön
Onsdag 08:30 förbönsmässa 
Torsdag 11:30 middagsbön 
Fredag 11:30 middagsbön
Söndag 11:00 högmässa 

Högmässan enligt aktuell prediko tur, se: 
erstadiakoni.se/kyrka

I podden »Psalmens väg« samtalar 
Patrik Sandin och Hans Ulfvebrand med 
intressanta gäster om psalmer och de 
olika vägar de leder oss på. Du hittar de 
tidigare avsnitten där poddar finns, bland 
annat på Itunes och Spotify.
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Podd-
tips! 

Sångare sökes
Nu söker vi fler medlemmar till dam-
kören »Stockholm Bedside Singers«, 
Sveriges första »Threshold Choir«! 
 Kören en del av ett internationellt 
nätverk som består av a cappella-körer 
som sjunger i grupper om 2–4 personer. 
Körerna sjunger främst för den som 
närmar sig livets slut, men även vid 
andra tillfällen. För mer information 
tonja.orheden@gmail.com
 Det här är ett samarbete mellan
Sensus och Ersta kyrka.

Välkommen!
Bra att veta

innan du 
kommer

hit.
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Ersta diakoni är en ideell förening 
som bedriver sjukvård, socialt arbete, 
utbildning och forskning profes sionellt 
och icke-vinstsyftande. Verksamheten 
vilar på en kristen grund och vi hjälper 
människor i utsatta livssituationer 
Läs mer på erstadiakoni.se.

erstamuseum



20

Ersta kulturscen
Ersta diakoni

Erstagatan 1, Stockholm
erstadiakoni.se/kyrka

musik@erstadiakoni.se


