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PROGRAM

ERSTA
KULTURSCEN

VÅR
2023

ALLTID PÅ EN ONSDAG. GRATIS LUNCHEVENEMANG HELA VÅREN! 
EMMA OLBERS | BJÖRN JOHANSSON | MONICA DOMINIQUE

23 APRIL: DEN SALIGA OSÄKERHETEN

ISABELLA LUNDGREN
& MARTIN HEDEROS
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TRE 
KONSERTER MED:

LISA 
NILSSON 

I VISANS 
TECKEN

 

11 MARS: PÄRT, BACH  

& PAHKINEN 
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VÄLKOM-
MEN TILL 
ERSTA 
KULTUR-
SCEN!

Adress: Erstagatan 1, Stockholm
Hemsida: erstadiakoni.se/kyrka
Mejl: musik@erstadiakoni.se
Biljetter: ticketco.se
Senior rådgivare: Hans Ulfvebrand
Konstnärlig ledare: Patrik Sandin
Foto: Linda Broström
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I HÖSTAS FIRADE VI att det var 150 år sedan Ersta kyrka invigdes, en kyrka som är 
unik i sitt slag med dess form och intima karaktär. Under december månad var ni flera 
tusen som besökte oss för konserter i advent, lucia och jultid. Ibland skulle vi behöva 
en större kyrka för att ta emot alla som vill besöka oss, men samtidigt är det något i 
just det intima som gör det speciellt att gå på konsert i Ersta kyrka. Det är något som 
vi ofta får höra från er besökare, men även från de musiker och artister som framträder. 
Det blir ett nära möte mellan artist och publik. Och vad som sker i det mötet är högst 
personligt och ibland svårt att sätta ord på. 

En som kunde beskriva och sätta ord på känslor och upplevelser är poeten Anna 
Greta Wide, vars texter vi får möta i ett unikt projekt under våren. Kanske kan denna 
text förmedla en känsla efter en musik eller konstupplevelse?

Om själva luften är så öm,
att du står upp som i en dröm
och går med själen överfull
för denna stora ömhets skull,

och om en mycket sällsam älv
begynner sorla i dig själv
och sakta blir en sång i dur,
fastän du inte själv vet hur,

då har oändligheten sänt
sitt underbara sakrament
– trots alla kyrkliga förbud –
till dig som inte tror på Gud.

Sakrament, ur Nattmusik (1942)
Anna Greta Wide

Hoppas att vi ses i vår!

Patrik Sandin, konstnärlig ledare 
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LENNART FREDRIKSSON är verk
sam som tonsättare, violinist och dirigent. 
Under 1980talet var han framförallt 
aktiv som violinist i Berwaldkvartetten, 
en stråkkvartett baserad i Stockholm. 

Kvartetten gjorde en mängd konserter 
och cdinspelningar. 1986 tilldelades 
kvartetten »Svenska Fonogrampriset« för 
sina inspelningar av två av John Fern
ströms stråkkvartetter. 

Som tonsättare har Lennart Fredriks
son skrivit såväl orkesterverk som kam
mar musik och vokalmusik. Flera av verken 
finns inspelade, bland annat på port rätt
cd:n »Not yet dawn« på Phono Suecia, 
utgiven 2006. Han har både som violinist 
och tonsättare haft ett nära samarbete med 
Helsingborgs symfoni orkester, flera verk 
har tillkommit på beställning av orkestern.

LENNART FREDRIKSSON  
– en porträttkonsert 

Söndag 5 februari 
klockan 16:00
Plats: Ersta kyrka 
Medverkande:
· Alma-kvartetten
· Patrik Sandin, baryton
· Rolf Lindblom, piano
Entré: 150 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 75 minuter

Vi startar vårens program med musik av tonsättaren Lennart Fredriksson. 
Inte mindre än två uruppföranden står på programmet vid denna konsert.

Almakvartetten bildades 2006 av fyra 
musiker ur Malmö Symfoniorkester: 
Malin Nyström, violin 1, Anna Rosén, 
violin 2, Linda Fredriksson, viola och 
Ann-Kersti Goa, cello. 
Foto: Marcus Gråberg 

Entré

150 kronor
beställ biljetter 
via ticketco.se

    

»Psalmens väg«
– en podd från Ersta kyrka

I podden »Psalmens väg« samtalar Patrik 
Sandin och Hans Ulfvebrand med intres-
santa gäster om psalmer och de olika 
vägar de leder oss på. 
 Lyssna på samtal med bland andra 
Susanne Wigorts Yngvesson, P O Nisser, 
Lill Lindfors och Anders Wejryd.
 Finns att lyssna till där poddar finns, 
bland annat på Itunes och Spotify.

Poddtips! 
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Lennart Fredriksson är född 
i Kalix 1952 men bor numera i 
Ystad.

   
   

    
    

    
    

     
      

        
                                                                                                          Rolf Lindblom 
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»DE SKÖRA«  
Konstutställning av Karin Frostenson

KARIN FROSTENSON berättar om 
sin utställning:

»Alla porträtten är från 2020–2022, 
en tid då något mycket litet och för våra
sinnen osynligt, hotade att tränga in 
i våra allra minsta rum – våra celler. 
Oinbjuden och gränslös. Religiöst och 
kulturellt obunden är detta stycke gene
tisk kod. Utan något eget liv blev den 
något som berörde alla människors liv. 
Döden – så frånvarande i våra dagar här i 
Sverige – döden andades på oss och inte 
ens Folkhälsomyndigheten hade något 
svar.

De över 70 år, ’de sköra' blev en egen 
folkgrupp, isolerade och instängda i sina 
bräckliga skal. För sin egen skull och 
allas vår säkerhet utgjutna. Lämnade 
ensamma med den oänd liga längtan och 
undran som är människans belägenhet

Vi som lever och andas – må vi värna 
livet och kär leken, den eld som gör 
att vi kan förundras, älska, skapa och 
uppfinna oss själva igen och igen. Det 
enda vi har.«

Söndag 22 januari
Vernissage klockan 13:00
Plats: Ersta kyrka 
Fri entré 
Utställningen pågår: 
22 januari–15 februari och kan 
ses under kyrkans öppettider

Med start söndagen den 22 januari har vi glädjen att få möta Karin 
Frostenson i hennes utställning »de sköra« i Ersta kyrka. 

Vernissage 

22 januari 
klockan 13.00
i Ersta kyrka

Från utställningen »de sköra« 
av Karin Frostenson.

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 Mässa
Onsdag 12:10 Alltid på en onsdag
Torsdag 11:30 Middagsbön 
Fredag 11:30 Middagsbön
Söndag 11:00 Högmässa 

Högmässan enligt aktuell prediko tur, se: 
erstadiakoni.se/ersta-kyrka
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»DET HELIGA HJÄRTAT«  
Halmstadgruppen på besök

DE TRE KONSTNÄRERNA i Halm
stadgruppen var en del av den surrealis
tiska rörelsen med starka kopplingar till 
religion och existentiella frågor. Utställ
ningen som visas hos oss är ett samarbete 
mellan Mjellby konstmuseum och Ersta 
kulturscen.

Halmstadgruppen bildades 1929 av 
de sex unga männen Stellan Mörner, 
Sven Jonson, Esaias Thorén, Axel Olson, 
Waldemar Lorentzon och Erik Olson. 
De blev välkända framförallt för sin 
surrealism som blev deras signum under 
1930 och 1940talen. Surrealismen är 
en konst och kulturrörelse som vill för
ändra samhället och få människan att se 
världen med nya perspektiv, mer baserat 
på känsla än på intellekt och logik. 

Flera av Halmstadgruppens medlem
mar var troende och använder surrealism
ens övernaturliga och gränsöverskridande 
inslag för att gestalta den kristna tron och 
upplevelsen. 

Här visas en sida av Halmstadgrup
pens konstnärer som inte brukar upp
märksammas.

Konstverken i utställningen ingår i 
Mjellby konstmuseums samlingar och 
lånas ut till utställningen när museet är 
stängt för renovering.

Utställningen pågår till och med 
påskdagen den 9 april.

På askonsdagen den 22 februari 
öppnar utställningen »Det heliga 
hjärtat« med målningar av Erik 
Olson, Esaias Thorén och Walde-
mar Lorentzon.

Onsdag 22 februari 
Plats: Ersta kyrka 
Fri entré 
Utställningen pågår: 
22 februari–9 april och kan ses 
under kyrkans öppettider

I STARKA KVINNORS SÄLLSKAP
Damkören Salt uppmärksammar Internationella kvinnodagen 

DEN INTERNATIONELLA kvinno
dagen har en hundraårig historia. Dagen 
uppmärksammar kampen för kvinnors 
lika rättigheter och den ojämställdhet 
som råder i samhället.

Vid dagens konsert sätter damkören 
Salt fokus på kvinnliga tonsättare, men 
vill också uppmärksamma musikens roll i 
kampen för kvinnlig rösträtt.

Onsdag 8 mars 
klockan 19:00
Plats: Ersta kyrka 
Medverkande:
· Damkören Salt
· Oskar Ekberg, piano
· Katarina Hellberg, dirigent
Entré 150 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 60 minuter

Damkören Salt är en fristående damkör med 
runt 40 medlemmar. Kören kombinerar gärna 
nyskriven musik med mer tradit ionell körmusik 
i olika teman och värdesätter musik alisk ut-
veckling och variation, liksom ett engagerande 
sceniskt uttryck. 2023 firar kören 20 år.
Foto: Linda Åkerberg

Fler starka kvinnor – lunchföreläsning
Urban Beckfjäll på Ersta museum gräver i Ersta diakonis mer än 170-åriga 
historia. Han berättar om kända och okända kvinnoöden i den svenska kvinno-
historien. Välkommen på lunchföreläsning i Ersta kyrka den 8 mars klockan 
12.10 och 30–40 minuter framåt. Ingen föranmälan krävs – gratis inträde!
Läs mer på sidan 16.

Onsdag 8 mars

konsert
& gratis lunch-

föreläsning

Marie Cederschiöld är 
ett exempel på en kvinn-
lig pionjär. Hon start ade 
upp Ersta diakonis 
verksamhet år 1851.

Välkommen 
på utställning

22/2–9/4 
fri entré!

Erik Olson målade det här konst-
verket »Varde ljus« 1976.
Foto: Patrik Leonardsson
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»DA PACEM DOMINE«
– ge oss frid

Lördag 11 mars
klockan 18:00
»Da pacem Domine«
Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Virpi Pahkinen, dansare
· Nordic vocalists
· Peter Lönnerberg, orgel
· Patrik Sandin, dirigent
Entré: 150 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 60 minuter

DAGARNA EFTER tågbombningarna 
i Madrid 2004 skrev Arvo Pärt »Da 
pacem Domine« som betyder »Ge oss 
frid, Herre«.

Körverket bygger på en gregoriansk 
melodi som hörs genom hela stycket och 
som med Pärts tonspråk får karaktären 
av en tidlös meditation.

Konserten innehåller ett ytterligare 
verk av Arvo Pärt och det är Magnificat 
från 1989. Till dessa två verk möter vi 
dansaren Virpi Pahkinen. I Pahkinens 
långa kar riär finns samarbeten med 
koreografer och dansare över hela världen 
liksom överskridande samverkan med 
aktörer på konstens alla fält, bland 
andra japanska kotospelaren och kom
positören Chieko Mori och regissören 
och dramatikern Ingmar Bergman.

De sex motetterna för kör av Johann 
Sebastian Bach hör till körlitteraturens 
absolut mest framförda och älskade 
verk.

Vid dagens konsert får vi ta del av 
tre av dem som tillsammans med Pärts 
musik förstärker budskapet för kon
serten; ge oss frid.

Virpi Pahkinen Virpi Pahkinen en av 
våra största dansare och koreo-
grafer med rötter i Finland. Hon 
har utvecklat sin starkt personliga 
koreografi i samverkan med nutida 
tonsättare och ljussättare. Hennes 
särpräglade och själfulla danser har 
visats i över 47 länder och på fem 
kontinenter.
Foto: Marita Liulia

KÖR-
KONSERT
Lunae Kammarkör
& Bengt Ollén 

Lördag 18 mars
klockan 16:00
Plats: Ersta kyrka
Medverkande: 
· Lunae Kammarkör 
· Bengt Ollén, dirigent 
Entré: 120 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 60 minuter

11

Lunae Kammarkör grundades av tidigare 
elever från Stockholms Musikgymnasium/
Kungsholmens gymnasium. Bengt Ollén är 
körens dirigent och konstnärliga ledare. Sedan 
starten 2017 har kören vuxit och är idag en 
etablerad kör i Stockholm. Kören är också en 
del av Ersta kyrka och medverkar vid hög-
mässor och konserter.

Biljetter via

ticketco.se
till samtliga
evenemang
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Söndag 23 april
klockan 16:00
Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Isabella Lundgren, sång
· Martin Hederos, piano
· Nordic Vocalists
· Patrik Sandin, dirigent
Entré: 120–250 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 60 minuter

Isabella Lundgren är en 
av Sveriges främsta jazz-
sångerskor.
Foto: Elvira Glänte

»DEN SALIGA OSÄKERHETEN«
I Anna Greta Wides värld

FÖLJ MED TILL POETEN Anna Greta 
Wides värld, en av de mest lästa och hyl
lade unga poeterna under 1940talet i 
likhet med generationskamrater som Bo 
Setterlind och Majken Johansson med 
texter som är ständigt aktuella.
 Vid dagens konsert får vi ta del av ett 
unikt samarbete mellan Isabella Lund
gren och Martin Hederos som tillsam
mans tonsatt flera av Wides dikter och 
framför dem tillsammans med Nordic 
Vocalists bestående av sångare ur bland 
annat Radiokören.

Martin Hederos, musiker och 
kompositör med förmågan att 
kasta sig mellan olika roller, 
stilar, instrument och samman-
hang.
Foto: Beatrice Lundborg

Konsert med
Lundgren & 

Hederos

23 april

Anna Greta Wide (1920–1965).
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Fredag 2 juni 
klockan 19:30

Lördag 3 juni 
klockan 19:30

Söndag 4 juni 
klockan 16:00

Plats: Ersta kyrka
Medverkande:
· Lisa Nilsson, sång
· Nordic vocalists
· Filip Ekestubbe, piano
· Mattias Torell, gitarr
· Fredrik Jonsson, bas
· Patrik Sandin, dirigent
Entré: 255–495 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 
80 minuter
Ingen paus.

Förra årets succé är tillbaka. Möt 
Lisa Nilsson, en av våra främsta 
artister, i en konsert i visans tecken 
tillsammans med Nordic Vocalists, 
bestående av sångare ur bland 
annat Radio kören. Musik av 
Olle Adolphson med flera står 
på programmet i den här intima 
försommar konsert.

NATIONAL-
DAGS-
KONSERT
Lunae Kammarkör
& Bengt Ollén 

Tisdag 6 juni
klockan 16:00
Plats: Ersta kyrka
Medverkande: 
· Lunae Kammarkör 
· Bengt Ollén, dirigent 
Entré: 120 kronor
Biljetter: ticketco.se
Konsertlängd: cirka 60 minuter

Bengt Ollén är Lunae kammarkörs dirigent 
och konstnärlig ledare. Sedan starten 2017 
har kören vuxit och är idag en etablerad kör 
i Stockholm. Bengt Ollén är även flitigt
engagerad som domare i tävlingar, gäst -
lärare och lärare i dirigering. Han är anlitad 
som dirigent på festivaler, workshops och 
konserter, både i och utanför Sverige.
Foto: Mathias Roth
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I VISANS TECKEN 
Lisa Nilsson

170 år av kvinnohistoria
– besök Ersta museum

Marie Cederschiöld, Fredrika Bremer och Jenny Lind är några av kvinnorna 
bakom Ersta diakonisällskap. Se och upplev utställningen »I starka kvinnors 
sällskap« på Ersta museum, som sammanfattar mer än 170 år av vård, omsorg 
och utbildning.

Tips!

Mer info på: erstamuseum.se 
och följ oss gärna på 
Facebook.

erstamuseum

Museet är öppet: tisdag, 
onsdag, torsdag klockan 
11:30–13:30 och sista sön-
dagen i månaden 12:00–14:00. 
Variationer förekommer i sam-
band med helgdagar, jul- och 
nyår och under sommaren.
Fri entré. Välkommen!
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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 8 februari 
klockan 12:10
Lunchmusik och lunchlyrik
· Arne Johansson, piano och   
 orgel 
· Hans Ulfvebrand, läsning

Onsdag 15 februari
klockan 12:10
Lunchkonsert
Guldkorn från barocken med: 
· Johanna Ek, mezzosopran
· Patrik Sandin, orgel

Onsdag 22 februari
klockan 12:10
»Vägen valde dig«
Steve Sjökvist, diakon och för-
fattare, i samtal med Börge Ring, 
författare och trubadur.

Onsdag 25 januari 
klockan 12:10
»Näsdukar – för skratt och gråt i 
livets skiften«
Catharina Segerbank, kyrko-
herde i S:t Johannes församling i 
Stockholm.

16

Onsdag 15 mars
klockan 12:10
»Hur förvalta historiskt arv i 
modern sjukhusmiljö?«
Ersta sjukhus var ett av landets 
första när det byggdes 1864. 
Hösten 2023 invigs ett helt nytt, 
toppmodernt sjukhus på Ersta-
klippan, sammanlänkat med 
kulturminnesmärkta byggnader på 
området. Hör Emma Olbers, en av 
landets mest välrenommerade 
designers, och Josefin Larsson 
från Tengboms byggnadsvård, i 
samtal med Lina Lindkvist, kom-
munikatör på Ersta diakoni, om 
processen kring vår nya sjukhus-
byggnad.

17

Onsdag 1 februari 
klockan 12:10
»Här är det gott att leva«
En hyllning till Olle Adolph-
son.
· Karin Frölén, sång 
· Monica Dominique, piano
· Jan Bergnér, bas

Onsdag 1 mars
klockan 12:10
Orgelmeditation
Patrik Sandin, orgel

Onsdag 8 mars
klockan 12:10
»I starka kvinnors sällskap«
Urban Beckfjäll från Ersta 
museum gräver i Ersta diakonis 
mer än 170-åriga historia. Kända 
och okända kvinnoöden flätas 
samman till en väv av inspirerande 
pionjärer i den svenska kvinno-
historien.

Onsdag 29 mars 
klockan 12:10 
Lunchkonsert – musik av bland 
annat Birger Sjöberg
· Jerker Halldén, flöjt och saxofon
· Alm Nils Ersson, fiol 
· Staffan Linder, gitarr 
· Björn Johansson, sång

Onsdag 5 april 
klockan 12:10 
»L’invitation au voyage!«
En musikalisk resa med avfärd från 
Erstaklippan med musik av kyr-
kans förste kyrkomusiker Per-Ulrik 
Stenhammar, och med fortsatta 
utflykter till både fransk melan-
koli, tyska vårkänslor och norska 
landskap. Musik av bland annat 
Per-Ulrik och Wilhelm Stenham-
mar, Olivier Messiaen och Edvard 
Grieg.
· Kathrin Lorenzen, sopran
· Oskar Ekberg – piano

        Börge Ring

Monica Dominique vid pianot.
Foto: Cecilia Liljeton

Päyam Tabatyabayi 

Emma Olbers, designer.

Onsdag 22 mars 
klockan 12:10 
»Visgiganten Evert Taube«
Musikern Päyam Tabatyabayi 
kom till Sverige från Iran för fem 
år sedan och fastnade snabbt för 
just Evert Taubes sångskatt. Han 
är själv sångare och spelar bland 
annat stränginstrumentet sitar. Hör 
honom och pianisten Lina Frid-
blom tolka Evert Taube.

Programlängd 
30–40 minuter

fri entré!
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                                                                                                                                                   Urban Beckfjäll
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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.

Välkommen
bra att veta innan 

du kommer hit!

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.

:

Onsdag 19 april 
klockan 12:10 
»Vårnatt«
· Mia Klein, mezzosopran
· Patrik Sandin, piano

Onsdag 26 april
»Sköna maj välkommen!«
· Ersta personalkör
· Tina Bergholm, dirigent

Onsdag 12 april 
klockan 12:10 
»Kan ägodelar ha existentiell 
betydelse?«
Tomas Brytting, docent i företags-
ekonomi och professor i organisa-
tionsetik.

Onsdag 3 maj
Vårfinal
· Björn Johansson, sång
· Monica Dominique, piano
· Jan Bergnér, bas.
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          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.

        
                                                                                                                                                   Björn Johansson 
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