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Ica skänker och vi säljer

Då brister själen ut i lovsångsljud,
O store Gud, O store Gud…

dö p t a
Martine Johanne Krötö
Emilia Anita Linnea Hagström
Felicia Helena Michaela Österman

Ofta när du och jag hör gammal musik
som vi hört förut minns vi kanske precis vad vi gjorde just då eller var vi befann oss i livet. Likadant kan det ju vara
med dofter. Vi känner en doft och så är
vi tillbaka i vår barndom och minns syrénbusken på landet eller mormors nybakade bullar. Precis så blev det för mig
när jag under hotellfrukosten under min
semester i Thailand hörde psalmen sprakandes i högtalarna: Då brister själen ut
i lovsångsljud, O store Gud, O store Gud.
Genast var jag tillbaka i tiden. Minns min
mormor och morfar som var frälsningssoldater i sjätte kåren på Kungsholmen.
Jag har bara ljusa minnen till denna psalm
som jag kom att höra vid varje frukost
under min semester i Thailand. Är inte
det ekumenik och religionsdialog om något!? Att de thailändska buddisterna spelar kristna väckelsemelodier till hotellgästernas frukost. Lite komiskt blev det till
en början. Men efter några dagar började
jag fundera allt mer kring detta. I Svenska
Kyrkan är vi mycket måna om vårt ekumeniska arbete, samarbete med andra
samfund och religionstillhöriga. Ibland
får jag känslan av att vi i Svenska Kyrkan
tror oss vara så väldigt bra på religionsdialog och ekumenik och vi klappar oss
för bröstet. Precis som att vi kristna är
dom enda som vill religionsdialog och
ekumenik och de ”andra” är de motsträviga. Tror vi det, tänker vi helt fel, menar
jag. Det blev jag varse varje morgon vid
frukosten i Thailand när jag hörde O store
Gud klinga i högtalarna. Det fick i alla fall
mig att haja till när den kristna svenska
psalmen ekade över den thailändska frukostbuffén. En frukostbuffé framdukad av
buddistiska och muslimska thailändare.
Visst kan man tänka att det kan vara ett
sätt att tillmötesgå de svenska turisterna
med en svensk psalm men varför inte då
spela ABBA, nej man väljer O store Gud.
Gud är större än vår religionstillhörighet.

Gud kommer till oss genom hemliga vägar oavsett om vi är sikher, buddister, muslimer eller kristna… Gud finns överallt och
tränger igenom allt. Det är inte vår uppgift
att sätta teologiska gränser för Gud. Så vad
härligt att veta att på ett thailändskt hotell
spelas varje dag svenska psalmer. Det kallar
jag naturlig religionsdialog och nytänkande
ekumenik.
Snart, den 25 mars, kan du köpa prästost
på Tippen direkt ur handen av en präst till
förmån för Svenska Kyrkans Internationella
arbete. (Läs mer om Svenska Kyrkans
Internationella arbete i intervjun med
Margareta Nordström). Men tänk om det
nästa år står en imam, en sikh, en buddist
och en präst och säljer svensk ”Gudost” till
förmån för ekumeniken och religionsdialogen i Sverige. En symbol för försoning och
en påminnelse om Jesus själv som ställde
sig i försoningens tjänst.
Gud vill försoning och kommer till oss genom hemliga vägar oavsett var vi befinner
oss i livet, i världen och oavsett klasstillhörighet eller religionstillhörighet.
Till mig kom Gud och sökte upp mig
när jag som minst anade det, vid hotellfrukosten i Thailand, så enkelt barnsligt men
ändå så äkta, i nära 35 graders värme genom orden: Då brister själen ut i lovsångsljud, O store Gud, O store Gud…

Kom till Tippen!
fredag 25 mars kl 10.00-19.00
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Prästost

Fastlagssöndagen 6 mars
Kl 11.00 Högmässa med sång av Kammarkören
Efteråt blir det kyrklunch och semlor
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Foto: Åsa Källén-Lindh
Margareta Nordström är präst, internationell handläggare och miljösamordnare
på Stockholm stift.

En chans att avstå
Text: Åsa Källén-Lindh

Alla har vi väl någon gång betalat en
slant där innehållet går till välgörande ändamål. Lutherhjälpen, Rädda
barnen, Röda korset, Greenpeace,
Amnesty. Bössorna skramlar sin påminnelse om att alla inte har haft
samma tur som vi, och i TV och radio får vi återkommande rapporter
om människors behov av hjälp för att
kunna överleva dagen. Det kommersiella bruset får oss att tänka egoistiskt och kortsiktigt men strax under
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ytan gnager det dåliga samvetet att vi
borde tänka mindre på oss själva och
mer på andra, på miljön, välja rättvisemärkt istället för det gamla vanliga,
lämna bilen hemma och åka kommunalt, stå emot impulsen att handla
bara för att det är rea och så vidare
och så vidare...
Nu är det fastetid och vi har en
chans att träna oss i att avstå. Öva
oss i inlevelse. Påminna oss om att
det finns mer än en miljard männis-

kor på jorden som hungrar och att det
är vi i de rika länderna som tär allra
mest på jordens resurser och orsakar
det mesta av växthuseffekten, men att
det är människor i fattiga länder som
drabbas hårdast. Men visst görs det
mycket och det finns många eldsjälar,
inte minst ute bland församlingarnas
internationella grupper som lägger
ned både tid och arbete för att samla
in pengar och dra strån till stacken.

”Vi måste se hungern ur ett klimatperspektiv”

för att få veta mer om kyrkans internationella arbete träffade jag
Margareta Nordström som är präst
och arbetar som Internationell handläggare och Miljösamordnare på
Stockholm stift. Hennes arbete går
bland annat ut på att inspirera församlingarna inom de här områdena.
Margareta berättar att årets fastekampanj har döpts till Allt för att utrota hungern. Den kommer att pågå
i sex veckor, från Fastlagssöndagen
till Palmsöndagen. I år är målet inställt på att under dessa veckor samla in 45 miljoner kronor i hela landet.
Pengarna ska gå till kyrkans internationella verksamhet utifrån fem områden: Hållbar utveckling, Mänskliga
rättigheter, Kyrkan i världen, Hiv och
aids och Katastrofinsatser.
Sedan den tionde februari är kyrkans internationella arbete en del av
Act Alliance och byter också namn till
Svenska kyrkan ACT Alliance. ACT
Alliance är en av världens största
organisationer kring uvecklingssamarbete. Mer än 100 olika kyrkor och
kyrkliga organisationer i 140 länder
arbetar tillsammans med humanitär hjälp och utvecklingsarbete.
Margareta tror att Svenska kyrkans
internationella arbete inom ACT
Alliance kommer att kunna bli mycket
mer effektivt i många delar av världen
vid katastrofer och att det kommer att
bli lättare att arbeta mer verkningsfullt
och strategiskt.
— Av den miljard mäniskor som lider av undernäring idag så är de flesta lantbrukare. Trots att de odlar själva så hungrar många, maten räcker
inte till. Ofta är det kvinnorna som arbetar i jordbruket och de får slita hårt.
Vid långa torrperioder, som på många
håll i världen blir allt längre, så flyttar

människorna in till städerna och
hamnar i slummen. Det blir en
ond cirkel. Därför är jordbruket
en nyckelfråga och temat om
hållbar utveckling så viktig.
— Vi måste se hungern i
världen ur ett klimatperspektiv.
Kan vi avstå från vårt koldioxidberoende och ändra vårt sätt
att leva, det är frågan, säger
Margareta.
Jag frågar henne hur projekten kommer till, hur man vet var
det behövs hjälp och hur urvalsprocessen ser ut.
- Projekten kommer från systerkyrkor på plats som ser vad
som behövs och var. Det är ingen skrivbordsprodukt. Svenska
kyrkan är väldigt starkt lokalt
förankrad vilket absolut är en
styrka. Vi startar inga nya kyrkor
längre, den fasen är förbi. Målet
är inte att omvända människor
till tro, det här innebär något
mycket större, Guds rike, som
handlar om hur vi lever med
varandra här och nu, idag. Vi
samarbetar med befintliga kyrkor där man vet vilka behoven
är. Dessutom är det ett väldigt
långsiktigt arbete som bedrivs,
säger Margareta.
ledordet
ifrån Svenska kyrkan på riksnivå. Claes Anckarman, ansvarig
för insamlingar och kampanjer,
berättar att arbetet med kampanjen Allt för att utrota hungern
kommer att pågå i hela tre år.
— Ja, vi tänker vara envisa
och arbeta långsiktigt. Det är
också viktigt att givaren känner
att det blir konkret vad pengar-

na räcker till
och används
till när man
lägger sitt
bidrag i en
fastebössa.
I år kan man
för hundra
kronor köpa
Claes Anckarman, ansvarig
sticklingar
för insamlingar och kamtill eukalyppanjer på Stiftskansliet i
Uppsala.
tusträd som
kommer att planteras. För hundrafemtio
kronor kan en bonde gå en odlingskurs,
femtio kronor räcker till några äppelträd och
för sexhundra kronor kan en familj köpa sig
en get.
— Vi har också ett samarbete med Tradera
där man kan lägga ut prylar till försäljning
på deras hemsida och där pengarna går
till Kyrkans internationella arbete. Ett annat
samarbete, tillsammans med Stockholms
stift, kommer att märkas av i tunnelbanan:
Bjud någon du inte känner på lunch! Då
sms:ar man 50 kr till 72 950 och pengarna
går till Allt för att utrota hungern, berättar
Claes Anckarman.
— Det är viktigt att vi inom kyrkan är med
och påverkar människor och makthavare,
säger Margareta Nordström. Vi är ändå sju
miljoner medlemmar i Svenska kyrkan...

Foto: Rickard Wolrath/IKON

”Det kommersiella bruset får oss att tänka egoistiskt”

långsiktighet är även

Vad menas med hunger och svält?
Hunger (engelska hunger) är detsamma
som undernäring. En människa som inte fått
i sig tillräckligt med mat för sitt energibehov,
antal kalorier.
Svält (engelska starvation) undernäringen är
så stor att den blir livshotande.
källa: fn:s jordbruksorgan fao
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Författaren och debattören

Göran Skytte
2 0 mars kl 18.00
Uppenbarelsekyrkan

Earth Hour
Lördag 26 mars
Uppenbarelsekyrkan

Musikandakt i kyrkan kl 20.30
Sång av Susanna Simonsson & Jenny Tjärnström
Musik ur Stabat Mater av G B Pergolesi
Fri entré

Att säga Ja till Jesus
Om hopp och tvivel,
längtan och avstånd
Fri entré
Efteråt blir det mingel
i församlingshemmet

Ps a lme r n a
d u äl s k a r !
8 mars kl 12.00

Stipendium inom
Musik - Konst - Dans

Dags att söka
Cervinstipendiet 2011

sjunger vi älskade och önskade psalmer
tillsammans med Psaltarkören på diakonilunchen i
församlingshemmet
Maila eller ring in din önskepsalm
senast den 7 mars till
Jenny Tjärnström tel 748 19 16
jenny.tjarnstrom@svenskakyrkan.se

H E L — J a g?
Den 12 april kl 12.00 gästas
diakonilunchen av naprapat
Fredrik Lemón i församlingshemmet.
Välkommen!
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Ansökan ska vara inne senast 30 april
Skriv kort om vad du söker pengar till
(musik- konst- eller dansutbildning) +
önskemål om belopp. Berätta om du har
tidigare erfarenheter inom området och
om dina mål o idéer.
Du ska vara skriven i
Saltsjöbadens församling.
Obs! Fisksätra tillhör Nacka församling!
Maila din ansökan till saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Glöm inte ditt namn, personnummer, gatuadress och e-postadress!

Gospelhelg
16 - 17 april

Ave Maria

Lördag 16/4 övar vi gospelsånger kl 10.00-16.00
Söndag 17/4 sjunger vi i Gospelmässan kl 11.00
Vi sjunger tillsammans med kören Gospelago
Helgen leds av Tobias Trennevik
Kostnad 100:- betalas på plats
Plats: Uppenbarelsekyrkan
Anmälan till katja.sjalander@svenskakyrkan.se
08-748 19 15 senast torsdag 14 april
Enkel lunch och fika ingår

Konsert på Jungfru Marie Bebådelsedag
Söndag 27/3 kl 18.00 i Uppenbarelsekyrkan
Kammarkören, stråkkvartett &
sopransolist Hannah Holgersson
Entré 100:varav hälften går till Fasteinsamlingen
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Gudstjänster 6 mars-25 april
alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

Fastlagssöndagen 6 mars
Kl 11.00 Högmässa
Ensemble ur Kammarkören
Kyrklunch och semlor
Söndag 13 mars
Kl 10.00 Min Kyrka
Gudstjänst för små & stora
Kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Lätt kyrklunch och därefter
Söndagsskola för vuxna med G. Simonsson
Tisdag 15 mars
Kl 10.00 Barngudstjänst
Söndag 20 mars
Kl 11.00 Högmässa
Kl 18.00 Författaren och debattören
Göran Skytte. Se separat annons
Fredag 25 mars
Kl 18.00 Ung i kyrkan
Lördag 26 mars ”Earth Hour”
Kl 20.30 Musikandakt
Se separat annons på sidan 7
Söndag 27 mars
Jungfru Marie Bebådelsedag
Kl 11.00 Högmässa
Sång av ensemble ur Kammarkören
Därefter våfflor i församlingshemmet
Kl 18.00 Konsert ”Ave Maria”
Se separat annons på sidan 7
Söndag 3 april
Kl 10.00 Min Kyrka
Gudstjänst för små & stora
Sång av barnkörerna
Kl 11.00 Högmässa med
biskop emerita Caroline Krook
Sång av Psaltarkören. Kyrklunch

Påskens Program
i Saltsjöbadens församling

Skärtorsdagen 21 april

Kl 13.15 Skärtorsdagsandakt på Sjötäppan. Sång av Psaltarkören
Kl 14.15 Skärtorsdagsandaktpå Sjukhuset. Sång av Psaltarkören
Kl 19.00 Skärtorsdagsmässa i kyrkan
Långfredagen 22 april

Kl 11.00 Långfredagsgudstjänst. Sång av Kammarkören
Påskafton lördag 23 april

Kl 23.00 Påsknattsmässa
Påskdagen söndag 24 april

Kl 11.00 Jubelmässa med sång av Kyrkokören
Annandag Påsk måndag 25 april
Pilgrimsvandring

Kl 13.00
Kl 13.30
Kl 14.00
Kl 15.00
Kl 16.00

Start vid Svartkärrsvägens vändplan vid Igelbodaplatån
Andakt i Fisksätra kyrka
Vi går vidare till Skogsö kapell
Framme vid Skogsö - kaffe och mackor
Annandagsmässa i Skogsö kapell

Anmäl dig gärna till pastorsexpen tel 748 19 00
Svårt att gå? Hör av dig så hjälper vi till!

Au Pair Café

Lördag 9 april
Kl 16.00 Körkonsert med Mikaeli Kammarkör
Dirigent Anders Eby
7, 21 mars + 4, 11 april
kl 18.30 i församlingshemmet

Söndag 10 april
Kl 11.00 Söndagsgudstjänst
Lätt kyrklunch och därefter
Söndagsskola för vuxna med G. Simonsson
Tisdag 12 april
Kl 10.00 Barngudstjänst
Gospelhelg 16-17 april
Se separat annons på sidan 7
Söndag 17 april
Kl 11.00 Gospelmässa

mässa
Kyrkofullmäktige
11 april kl 18.30 i Skogsö kapell
Ärende: Bokslut
Alla är välkomna!

i kyrkan
tisdagar kl 11. 45
onsdagar kl 18.30
i Skogsö kapell
onsdagar kl 9.00

