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Det finns en kvart jag inte vill vara utan.
Mässan på tisdag kvart i tolv.
Vi är inte många där framme på stolarna i kyrkan. Mässan är läst, ingen
psalmsång, ingen predikan, bara ett kort
inledningsord, en bön och sedan den heliga måltiden, lite bröd och vin. Alltihopa
tar märkligt nog inte mer än 11-12 minuter. Men det är de sista minuterna,
före tolvslaget, som är så speciella.
Veckan har egentligen knappt börjat,
ändå har allt man skall göra jagat på. Så
lätt att springa in i ekorrhjulet, och det är
bara mitt eget spring som får hjulet att
snurra snabbare och att aldrig sluta. Men
de där få, mycket få minuterna, i kyrkan,
i tystnad och stilla väntan gör något särskilt med mig. Jag kan inget annat just
då, bara vila, vara och bli i mig själv. Innan
klockan slår tolv.
Är det lyx? Är det få förunnat att unna
sig en stilla stund mitt i veckan? Många är
jagade. Stressade av jobbet – eller brist
på jobb – stressade av att inte hinna
med, familj, föräldrar, barn, vännerna…
och allra minst sig själva.
Tid. Kanske är detta det stora som
kyrkan har att ge just i vår tid: Tid. Tid
och rum.
Det går inte att trolla. Det finns förstås
inget ”kyrk-tids-konto” där man plockar
ut en timme extra eller en extra dag. Vi
skulle bara försöka fylla den där extra
timmen vi fått med ännu mer. Och må
ännu sämre, känna oss ännu mer jagade.
(Men av vem?)

igen , kyrk an har

tid, tid och rum,
som väntar. Rent konkret kunde det
betyda: tid för ett samtal, eller ett
par minuter ensam i en kyrkbänk, eller mässan en tisdag.
Allt är inte stillhet och tystnad.
Och skall inte heller vara.
Under hösten har du chans att vara
med och dela glädjen att sjunga i kör,
lyssna till bra föredrag, njuta av en
skön konsert. Kanske vara med i en
samtalsgrupp eller varför inte kombinera stillhet med rörelse. På sid 6-8
samt svenskakyrkan.se/saltsjobaden
hittar du mycket av det som är på
gång i Saltsjöbaden.
är väl nu. Gårdagen är
förbi. Morgondagen har vi inte sett.
Men nu. Gud just nu. Var du än är, vem
du än är, hur du än har det – Gud är inte
långt borta, mycket nära. Kan du ta en
minut och ge till dig själv?

och bästa tiden

Lasse Svensson
Kyrkoherde i
Saltsjöbadens församling
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Avlidna
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En massa mässor
Varje vecka firar vi mässa i Uppenbarelsekyrkan
Tisdagar lunchmässa kl 11.45
Onsdagar kvällmässa kl 18.30.
Söndag kl 11 är det ofta högmässa.
Kom gärna och dela bröd, vin och gemenskap.
Tid för samtal hos präst kan du boka direkt
eller via församlingsexpeditionen.
Vi har absolut tystnadsplikt.
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Maj-Britt Landé
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Språkets makt

D

u är älskad som du är!
Det var det som lockade
mig till kyrkan, säger Helena Hansson, som kommer att
ha sitt läroår som präst i Saltsjöbaden under det närmaste året.
— Jag kände att kyrkan står
för något som samhället saknar. Du behöver inte köpa dig
till ditt värde eller prestera för
att vara älskad.
Värderingarna hon fick med
sig under konfirmationen ledde
till en fortsättning inom kyrkan
som konfirmationsledare under
några år. Efter en kort sejour på
psykologlinjen efter gymnasiet
valde hon att byta till religionsvetenskap. Helena berättar att
hon inte kommer från en kyrklig
bakgrund och att tanken på att
bli präst gradvis har växt fram.
Vad kan du bidra med som
präst?
— Jag tror att vi med språket
kan hjälpa människor att hitta sin
tro lättare om vi är medvetna om
vilka signaler vi sänder genom
de bilder och begrepp vi använder oss av. Jag försöker att inte
använda traditionellt manliga
begrepp genom att till exem-

Pastorsadjunkt Helena Hansson tycker
det är viktigt att vara observant på
hur hon använder språket som präst.
Text och foto: Åsa Källén-Lindh

pel säga han om Gud, och vara
medveten om hur jag använder
språket. Ord som kung, domare,
härskare är patriarkala och dogmatiska och det kan vara svårt
att tro på en Gud som representerar det. Jag vill också tona ned
den traditionellt auktoritära rollen
och göra det lätt för människor
att komma till mig som präst för
att prata.
Vilken roll kan kyrkan spela i
samhället idag?
— Jorden är Guds skapelse och
inte vår, vi kan inte missbruka den
hur som helst. Kyrkan ska hjälpa
människor att bli medvetna om
hur det ser ut i världen och påminna om att det tomrum som vi
bär på inte kan fyllas med materiella saker. Kyrkan bör påminna om
allt levandes värde och höja sin
röst i olika etiska frågor.
Drömmar?
— Att kyrkan ska vara en plats
där kärleksfulla relationer kan
byggas som leder till en rättvis
och hållbar värld.
Vad gör du om 10 år?
— Jag jobbar som präst i någon
församling, gärna i Botkyrka eller
i Saltsjöbaden.

Pastorsadjunkt är en nyvigd prästs första tjänst.
Under denna tid (12-18 månader) lär man sig under
handledning så mycket som möjligt av en prästs arbete.
Antal präster i tjänst i Sverige: ca 4500 (2010)
Varannan präst och var fjärde kyrkoherde är kvinna (2010)
Utbildningens längd: 5,5 år eftergymnasial utbildning.

Har du frågor om livet, varför vi finns till, vad det är att
vara människa eller har du funderingar om vem Gud är?
Tillsammans med andra, nya kompisar och vuxna ledare,
kan du prata om allt mellan himmel och jord - sånt som rör
livet, döden, Gud, människan, kärleken, sorgen...
*Veckoläsning: Möjlighet att åka till Köpenhamn
*Sommarläger i Strömstad
*NYHET: Lovläsning Rättvik-Assisi-Rom
* Särskilda behov / Enskild läsning
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Foto: Lasse Svensson

i saltsjöbaden finns fler alternativ till konfirmationsläsning

Foto: Lasse Svensson

Foto: Arne Hyckenberg

Musiklivet

i Saltis spänner över alla åldrar
Musiklivet i Saltis erbjuder något för alla
mellan 0 och 100 år (nästan)! Trots sin
relativa litenhet till både ekonomi och
folkmängd så kokar det av musikalisk
aktivitet och ambition i Saltsjöbadens
församling. Förutom den egna verksamheten i form av körer för barn, ungdomar och vuxna, så pågår det hela tiden
ett arbete för att utveckla det musikaliska utbudet ytterligare. Samarbeten
med andra körer och musiker, såväl från
grannförsamlingar som utrikes ifrån,
egna konserter på hemmaplan och på
körresor utomlands, är några exempel
på hur musiken förmedlar, fördjupar och
förenar. Jenny Tjärnström och Katja Själander är församlingens två musiker som
organiserar och planerar det ambitiösa
musikutbudet.

Jenny Tjärnström och Katja Själander,
församlingens musiker.
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Musik för alla åldrar
— Församlingen har något för nästan
alla åldrar, det glappar lite på ungdomssidan, men annars täcker vi just nu 0-89
år, berättar Jenny Tjärnström. På tonårssidan finns vi med på ett hörn i konfirmandundervisningen där vi tillsammans
med konfirmanderna utformar deras
konfirmationsgudstjänst och övar in solosånger och andra musikaliska inslag.
För vuxna finns flera köralternativ. Kyrkokören, som leds av
Katja Själander, är en blandad kör med
drygt 40 medlemmar. Här krävs god
körvana och notläsningsförmåga. Man
får provsjunga till kören, som gör ett
par större konserter per termin, ofta
i samarbete med professionella musiker. Kören medverkar regelbundet i
högmässan, oftast i mindre ensembler. Vartannat år reser man utomlands
och i våras var man på en Italienturné. Just nu finns det plats för ytterligare en sopran och två altar, berättar
Katja.
Ny kör startar till hösten
Nytt för hösten blir Vokalensemblen Alicia, under ledning av Jenny Tjärnström.
En mindre kör för kvinnor med cirka 20
medlemmar. Här krävs stor körvana och
notläsningsförmåga. Kören kommer att
sjunga musik från olika epoker och genrer, både à capella och tillsammans med
professionella musiker. Kören har plats
för ytterligare några sångare.

För info om alla körer se sid 6
eller gå in på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Var kommer namnet ifrån?
— Det finns flera kopplingar, berättar Jenny.
Dels vilar Alice Wallenberg i kyrkan, som tillsammans med maken Knut donerade kyrkan. Sen har vi ju vår egen Alice Babs, som
sprider så mycket musikalisk glädje omkring
sig och ofta och gärna besöker våra konserter. Namnet Alice/Alicia betyder ”ljus,
ädel” och det passar ju utmärkt i en kör med
diskantröster.
Psaltarkören är en kör för ”daglediga”. Här
krävs inga förkunskaper mer än glädjen till
sången. Kören har idag drygt 40 medlemmar och man sjunger två- och trestämmigt.
— Det finns ingen övre åldersgräns i
kören, vår äldste medlemmen är snart 89
år, berättar Jenny stolt.
Psaltarkören sjunger i högmässan, på diakoniluncher och på andakter på Sjötäppan
och Saltsjöbadens sjukhus. Fler herrar är
välkomna till kören, säger Jenny.
Körsång för hela familjen
— Barnkörerna medverkar i alla barngudstjänster samt i julspel och musikaler, säger
Katja Själander. Hon berättar också att det
till hösten startar ett fördjupat samarbete
med förskolan och hoppas också på att
knyta ytterligare kontakter med familjerna
på förskolan och erbjuda körsång i projektform för hela familjen ett par helger per termin.
Oavsett musikalisk nivå genomsyras alla
grupper av en mycket god gemenskap som
djupnar år från år tack vare de gemensamma musikaliska upplevelserna.

Foto: Lasse Svensson

Foto: Åsa Källén-Lindh

Förskolan Nyckelpigan har äntligen flyttat in i sitt

d rö mh us
Text: Åsa Källén-Lindh

huset erbjuder förskolan även en unik profil bestående av
tre olika delar; Musik, Natur och Andlighet. Musiker Katja Själander, präst
Thomas Arlevall och danspedagog Ulrica Hamrin från församlingen kommer
att regelbundet arbeta tillsammans med
förskolan för att fördjupa och ge kontinuitet till de olika delarna i profilen.
— Det kommer att bli ett otroligt uppsving för både barnen och pedagogerna,
säger förskolechef Lena Åhman-Blom.
Hon berättar också att man kommer
att arbeta med ett övergripande tema
inom all skapande verksamhet på förskolan under ett helt år. Första temat har
man valt att kalla för Arken.

förutom det vackra

Förskolans fyra avdelningar har fått djurnamn och heter Pingvinen, Pandan, Lammet och Duvan. Djur som valts för att
de representerar olika världsdelar, finns
i luft, vatten och på land samt är både
svarta och vita. Dessutom kan man lätt
knyta tema Arken till Bibelns berättelse
Foto: Åsa Källén-Lindh

2012 flyttade Nyckelpigans förskola in i ett efterlängtat nytt hus,
granne med Samskolan i Tattby och inte
långt från kyrkan. Samtidigt utökades
verksamheten med en avdelning till fyra
avdelningar. Huset innehåller förutom de
fyra barnavdelningarna, en lekhall med
hög takhöjd, ett modernt tillagningskök
och en personalavdelning. Arkitekten
Björn Uhlén har levt
med det här projektet i mer än fem år.
— Det har varit
ett
stimulerande och
Arkitekt Björn
roligt
arbete i god
Uhlén, gläds åt
samverkan med perett gott slutsonalen på förskolan.
resultat.
— Det har känts
extra angeläget att skapa en bra miljö
eftersom det handlar om barn. Dessutom har ju tomten ett fantastiskt läge.
Blev det som du tänkt dig?
— Absolut! Jag känner mig glad över
slutresultatet.
i mitten av juni

Förskolechef Lena Åhman-Blom är glad att
förskolans fyra avdelningar nu kan vara
under ett tak.

om hur djuren räddas undan syndafloden.
— Barn attraheras naturligt av djur
som också lätt ger närhet till känslor.
Ömhet för ett djur kan till exempel överföras till hur man ska vara en bra kompis.
även om förskolans hus är splitter nytt
och förändringarna varit många, så finns
det saker man inte vill ändra på.
— Vi hade planer på att ändra namn på
förskolan till Arken, men kom fram till att
det är dumt att byta ett så väl inarbetat
namn som Nyckelpigan som dessutom
klingar gott i folks öron, säger Lena.
Som en del i profilen Andlighet ska
ett ikonskåp i lekhallen byggas där barnen får lägga saker som symboliserar egna minnen och bilder och som
ska hjälpa dem att sätta ord på känslor.
Prästen Thomas Arlevall kommer också
att regelbundet hålla andakter på förskolan och temat kommer också att
speglas i barngudstjänsterna i kyrkan.

sång, musik och dans blir naturliga hörnstenar i förskolans profil genom besök
varje vecka av musiker Katja Själander och
danspedagog Ulrica Hamrin.
Om temat Natur, säger Lena:
— Hur självklart som helst! Med hela
Erstaviks naturreservat utanför dörren
och med skogen, havet, sjöar, små bäckar
och broar kan det inte bli bättre, säger hon
och ler stort.
Lena berättar om skillnaden i att komma
ut i skogen med barnen från Villa Gadelius,
förskolans tidigare hemvist, som låg långt
från naturen. Men en näst intill militärisk
planering för att hinna med toabesök och
påklädning för mer än femtio barn innan
uppställning och avmarsch för att hinna
med en kort stund i skogen. Nu går de helt
enkelt ut genom dörren och befinner sig
genast bland gran och fur.
— Det är helt ljuvligt. Allt tog sådan tid
förut, nu är allt mycket mer lättjobbat och
tar så mycket mindre tid.
Huset då, hur blev det?
— Det blev precis som vi ville.
Björn Uhlén har gjort ett fantastiskt jobb,
utan honom hade det här aldrig blivit av.
Han är så otroligt duktig, bara ös beröm
över honom, säger Lena med lysande
ögon. Det är en så vackra lokaler, lugna och ljusa och med bra ljuddämpning.
Det är vackra entréer och en hemtrevlig
känsla, inte alls någon institutionskänsla.

Den nya förskolan kommer att visas i samband
med kyrkkaffet vid årets startgudstjänst
den 9 september.
Den 12 oktober sker förskolans officiella
invigning då även en lekskulptur utförd av
konstnärinnan Amalia Årfelt kommer
att avtäckas.
Adress till förskolan är Samskolevägen 6
www.forskolannyckelpigan.se
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Höststart!

Kontaktuppgifter, anmälningsinfo, datum och
platser hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden
eller genom att ringa till församlingsexpeditionen
08-748 19 00.

musik

u n g d om

b ar n

kurser

Körlekis

Ung i Kyrkan

Öppet hus
Babysång & café

”Får jag berätta om
min tro och vi pratar
tillsammans...”

Ålder: 4-6 år.
Tisdagar kl 15.30-16.00.
Ledare Katja Själander.

Barnkören
Ålder: 6-8 år.
Tisdagar kl 16.00-16.45.
Ledare Katja Själander.
Under hösten samsjunger barnoch diskantkören en kvart .

Diskantkören
Ålder: 9-11 år.
Tisdagar kl 16.30-17.30.
Ledare Katja Själander.
Under hösten samsjunger barnoch diskantkören en kvart.

Psaltarkören
Kör för vardagsdaglediga
- inget notkrav.
Onsdagar kl 13.00-14.30.
Ledare: Jenny Tjärnström.

Saltsjöbadens Kyrkokör
Blandad kör för dig med god
körvana och notläsningsförmåga.
Ledare Katja Själander.

Vokalensemblen Alicia
Damkör på högre nivå för dig
med god körvana och notläsningsförmåga. Vi har plats för
ytterligare några sångare.
Ledare: Jenny Tjärnström.
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Info & anmälan

En onsdagskväll i månaden!
Vi börjar kl 18.30 med mässa i
kyrkan, efter det fika, mys och
någon aktivitet, t ex tårtbakningstävling eller filmkväll.
Ledare: Anna Höglund.
Höstens datum: se webben

Au Pair Café
Du som arbetar som Au Pair,
kom till vårt café och träffa
andra unga människor!
If you are working as an Au
Pair, visit our little café
and meet other young people!
Höstens datum: se webben

Konfirmation
Tillsammans med kompisar
och ledare, upptäcker du nya
saker och får chans att prata
om allt mellan himmel och jord
- sånt som rör livet, döden,
Gud, människan, kärleken, sorgen... I Saltsjöbaden finns fler
alternativ till konfirmationsläsning: Veckoläsning, Sommarläger i Strömstad, Lovläsning i Rättvik och Assisi samt
enskildläsning/särskilda behov.
Se sid 3 samt webben.

Lek & Sång. Prat & Fika. Träffa
andra barn och föräldrar.
Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och nya
sånger tillsammans och barnen
får utforska musik och rytmer
med sina sinnen. Torsdagar
kl 09.00-12.00. Start 13/9.
Musikstunder
kl 09.45 - 10.15
för barn 1 år och uppåt
kl 10.45 - 11.15
för barn 0-1 år

Barngudstjänster
26/9 kl 09.30-10.30
Tema ”Arken” - djur, hav, fisk,
människor
24/10 kl 09.30-10.30
Tema ”Djur” - Kom utklädd till
djur och ta plats i arken.
21/11 kl 09.30-10.30
Naturen går i ide - en upplevelsevandring i kyrkan

Min kyrka
Gudstjänst för små & stora.
23/9 kl 11. Efteråt kyrkkorv!

Varje vecka: Tisdagar kl 11.45 Lunchmässa
Onsdagar kl 09.00 Morgonbön (Skogsö kapell)
kl 18.30 Kvällsmässa

Som präst möter Anna Höglund fler dopfamiljer varje år.
Ofta kommer frågan upp:
Varför blev du präst? En fråga
som nästan alltid leder till ett
längre samtal om tro. Nu finns
möjlighet att samtala vidare!
I höst starar en ny en kurs, ett
personligt samtal, för dopfamiljer kring hur kan man tro,
hur får man tro, hur tror vi?
3/10, 7/11 samt 5/12
kl 17.00-18.30.
Ledare: Anna Höglund

Kan man tro?
Många tror nog på någonting,
men ibland kan det vara svårt
att sätta ord på det. Vi träffas,
fikar och tänker om teman
som hela tiden är aktuella.
12/9 Kan man tro -på Gud?
17/10 -på Jesus?
14/11- på ett evigt liv?
Onsdagar efter mässan
kl 19.00-20.30
Ledare: Helena Hansson.

Livets pärlor
En väg till livsmod och tillit.
en kurs för dig som vill öva
dig i praktisk andlighet. Info/
anmälan: thomas.arlevall@
svenskakyrkan.se, start 27/9.

Startgudstjänst!

Diakonilunch

Söndag 9/9 kl 11.00, Uppenbarelsekyrkan
Körer, musiker, präster och medarbetare träffar du i kyrkan.
Efteråt kyrkfika med öppet hus i nya förskolan.
Läs mer om förskolan på sid 5.

Tisdag 18/9 Uppenbarelsekyrkan/Församlingshemmet
Välkommen till höstens första Diakonilunch. Vi börjar som
vanligt med mässa kl 11.45 därefter lunch.
Anmälan senast 14/9 tel 748 19 14.

Saknar du något?
Är det någon kurs eller grupp som du sakar? Tipsa oss
gärna på saltsjobadens.forsamling@svenskakyrkan.se

Söndagsskola
för vuxna
Ett öppet forum kring ett
aktuellt tema. Möjlighet att
ställa frågor. Samlingarna inleds med enkel kyrklunch efter
gudstjänsten och avslutas ca
kl 14.00.
Ledare: Gillis Simonsson.
16/9, 21/10 samt 18/11.

Bibelstudiegrupp
Temat för hösten är ”Möte med
Psaltaren”. Det är den bibelbok
i Gamla testamentet som är
mest citerad i Nya testamentet.
Vi läser och samtalar.
Intresseanmälan: Gillis
Simonsson 070-6438606.

kurser senare i höst
Konsten att samtala
- en del i kamratsjälavård
Lär dig mer om samtalets sköna konst; att lyssna och höra
och modet att ingenting göra.
Anmäl intresse till thomas.
arlevall@svenskakyrkan.se

Noll koll på Bibeln
För dig som inte vet nåt men
är nyfiken på Bibelns texter
och mening. Så skrev man,
så tänkte man. Så hänger
texterna ihop. Så kan texterna
ge mej nåt idag Vi serverar en
varm soppa & macka.

”Döden tänkte
jag mig så…”
Tankar och tro om livet och
döden, sorg och tröst, det
praktiska kring en begravning,
gravvård och skötsel.
Enstaka kurstillfälle.

Kyrkan & Wallenberg
I vår fyller Uppenbarelsekyrkan
100 år. Följ med på en historisk
tidsresa och lär dig mer om
Saltsjöbadens vackra kyrka,
dess historia, teologi, tro och
berättelserna om människorna
som präglade kyrkan.
Kursledare: Sven-Åke Cason.

k rop p & sj äl
Stillhet & ro
Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden
slutar. Hösten datum: 25/9,
9/10, 23/10, 6/11, 20/11,
4/12 kl 18.30-20.30, Skogsö
kapell. Ledare: Ulrica Hamrin

Rörelse & ro
En lättare motionsform som
passar bl a äldre. Enkla sköna
rörelser i grupp för att öka
cirkulation och rörlighet (vi
sitter på stolar). Man behöver
inte duscha efter. Vi håller på
ca 45 min. Sedan avslutaning
med andakt och enkelt fika.
Ledare: Anna Höglund.

...aktuellt
Tid för samtal
Alla har sin berättelse. Alla har saker och händelser som det
hjälper att få prata med någon om. Då är det viktigt att det
finns någon som orkar lyssna, och som inte blir chockerad
eller moraliserar. Hos oss finns: Kamratsjälavårdare, våra
präster samt ytterligare erfarna terapeuter. Vi samarbetar
också med St Lukas och Kyrkans familjerådgivning.
Du kan ringa prästerna direkt Anna Höglund 748 1912
Thomas Arlevall 748 1911, Lasse Svensson 748 1910.
Det går också bra att ringa till Saltsjöbadens församling
748 1900 för att få veta mer.

Lokalt självstyre
Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat och
samfälligheter, kontrakt, stift och nationell nivå. För varje
församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse
och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och
tillsyn. Församlingen styrs av kyrkofullmäktige, som väljs av
de kyrkotillhöriga församlingsborna vart fjärde år. Nästa val
är september 2013.
Kyrkofullmäktige i Saltsjöbaden 19 september kl 19.00 i
Församlingshemmet. Välkommen!

Öppet varje dag!
I Uppenbarelsekyrkan kan du sitta ned, låta tankarna ta plats,
tända ett ljus, be en bön. Kyrkan är öppen varje dag, vardagar
08.00-16.30, lördagar och söndagar 10.00-16.30 eller till
sista gudstjänst. Kanske har du behov av att kyrkan är öppen
en annan tid, hör av dig till oss, 08-748 1900.

Paralympics
Paralympics pågår t o m med 9 september. Och precis som
under OS i juli och augusti finns Svenska kyrkan på plats med
mobila team i samband med tävlingarna.
– Det är spännande att vara med i det här. Svenska kyrkan
i London är här för att stötta svenskarna, både deltagare,
anhöriga och åskådare Café Svensson kommer, som under
OS, ha öppet med möjlighet till att se tävlingarna på storbildskärm, säger Camilla Persson, projektledare för Svenska
kyrkans satsning under Paralympics.
I samband med Paralympics visas, i Sjömanskyrkan, också
utställningen ”Rörelse” – av konstnärer med intellektuell
eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Mer info: www.svenskakyrkan.se/london2012.

2 x oktoberhändelser
Hemvändardag på Skogsö, Hallberg och Kyrksöndag
Boka in i kalendern redan nu: Söndag 7/10 Min Kyrka,
Återvändardag på Skogsö och Jazz i Kyrkan med Bengt Hallberg.
Söndag 14/10 Kyrksöndag, konsert med Vokalensemblen Alicia,

Inte medlem? Bli medlem!
Kontakta expeditionen, Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 2,
133 34 Saltsjöbaden alt saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se. Uppge efternamn och alla förnamn, personnummer samt adress. Välkommen som medlem i Svenska kyran!
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

På gång 5 sept - 3 okt
alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

Vi som arbetar i
Saltsjöbadens församling:

onsdag 5 september
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa

tor sdag 20 september
09.00-1200 Öppet hus Babysång & café,
Församlingshemmet

k yrkoherde
Lasse Svensson, 748 19 10

söndag 9 september
11.00 Startgudstjänst. Körer, musiker, präster, medarbetare. Kollekt: ”Skolgång à 500 kr”,
Svenska kyrkans internationella arbete.
12.00 Kyrkkaffe i förskolans nya lokaler.
Se sid 6.

söndag 2 3 september
11.00 Min kyrka - Gudstjänst för
små och stora. Kyrkkorv.
Kollekt: Diakonikretsen- ny handikappentré

tisdag 11 september
11.45 Lunchmässa

tisdag 25 september
11.45 Lunchmässa
18.30 Stillhet & ro, Skogsö kapell

onsdag 1 2 september
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa

onsdag 2 6 september
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
09.30 Barngudstjänst, Tema ”Arken”
18.30 Kvällsmässa

tor sdag 13 september
09.00-1200 Öppet hus Babysång & café,
Församlingshemmet

tor sdag 2 7 september
09.00-1200 Öppet hus Babysång & café,
Församlingshemmet

söndag 16 september
11.00 Högmässa, Solosång
Kollekt: Ekumeniskt arbete,
Kyrkornas världsråd
12.00 Kyrklunch, därefter Söndagsskola
för vuxna, ”Fader vår och vår Fader”.

söndag 30 september
11.00 Högmässa, Psaltarkören
Kollekt till Svenska kyrkan i utlandet

tisdag 18 september
11.45 Lunchmässa
12.00 Diakonilunch Anmälan senast 14
september tel 748 19 14. Se sid 6.

onsdag 3 ok tober
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa

onsdag 19 september
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa
19.00 Kyrkofullmäktige, Församlingshemmet

gåvoshop

tisdag 2 ok tober
11.45 Lunchmässa

Uppenbarelsekyrkan är öppen:
må-fr 08.00-16.30, lö-sö 10.00-16.30
eller till sista gudstjänst
Skogsö kapell: Alla dagar 08.00-19.00
Församlingsexpeditionen
må-fr 09.00-12.00, 13.00-15.00

Känner du någon som
fyller år eller ska
firas av andra skäl?
Skänk en gåva till Saltsjöbadens församling
istället för en present, så skickar vi ett fint
”gåvobrev” till jubilaren.
Du gör det enkelt genom vår gåvoshop
svenskakyrkan.se/saltsjobaden eller genom
att ringa 08-748 19 00.

k yrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl, 748 19 09
k yrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00
gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20

Glad
Påsk!
präster
Thomas Arlevall, 748 19 11
Anna Höglund, 748 19 12
Helena Hansson, 748 19 13

k yrkomusiker
Katja Själander tel 748 19 15
Jenny Tjärnström tel 748 19 16
församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14

vaktmästare k yrk an och skogsö
Agneta Blomquist tel 748 19 23
Kurt Fallström tel 748 19 22
Micke Jakobsson tel 748 19 20
Hasse Ohlin tel 748 19 21
Ekonomi tel 748 19 07
Förskolechef Lena Åhman Blom 748 19 35
Förskolan Nyckelpigan 748 19 31-34
Du kan också maila oss:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Gilla kyrkan - också på Facebook!
Konserttips, tankar inför

söndagen,
stämningsögonKonserttips,
tankar inför
blick,
bilder
mm.
Om
du vill vara bilder
med
söndagen, stämningsögonblick,
i flödet
församlingen,
gå in på
mm.
Omfrån
du vill
vara med i flödet
från
facebook.com/saltsjobaden,
gilla
oss
församlingen, gå in på facebook.com/
och dela med dig
dina
saltsjobaden,
gillaav
oss
ochtankar!
dela med
dig av dina tankar!
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