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- DITT LIVS MÖJLIGHET
Om jag bara kunde få en chans till, kan
man höra någon säga. Man önskar sig
en möjlighet att ställa allt till rätta, få
gå tillbaka i tiden och göra om det som
blev fel. Rätta till misstagen. Jag kommer
att tänka på när man spelar ett tv-spel –
man kan få göra om en bana och förfina
tekniken ytterligare. Man får en till chans
att göra bra ifrån sig.
Under vinter-OS tittade jag en hel del
på tävlingarna på TV och upptäckte, som
säkert många andra gjorde, att de olika
svenska deltagarnas prestationer väckte
många känslor hos mig. Ett sådant stort
evenemang som OS innehåller så mycket: OS-hopp som misslyckas och lyckas,
tårar och sammanbitna käkar, glädje och
eufori när det väl stämde, när allt blev
rätt, och det efterlängtade guldet kom.
Jag som tittade var stormförtjust när de
nådde framgångar och kände besvikelse
när mina förhoppningar grusades. Jag
kan tänka mig att några av deltagarna
nog skulle ha önskat sig en andra chans.
Skulle vilja gå tillbaka i tiden några dagar
och få det att stämma den här gången.
PÅ PÅSKDAGEN FÖR tvåtusen år sedan vaknade en liten grupp människor upp i besvikelsens efterdyningar. De hade bara
någon dag tidigare fått se honom som
de satsat på, Jesus som de valt att följa,
korsfästas. Bedrövelsen var total, han
skulle förändra allt och nu fanns han inte
längre bland dem. Jag funderar på hur
deras tankar kan ha gått: kunde de ha
gjort något annorlunda, var det verkligen
så här det var tvunget att bli? Några av
dem, kvinnorna, ger sig i väg till den plats
där man lagt hans kropp. Tunga steg på
vägen dit. Lukasevangeliet berättar om
hur de kommer fram till en tom grav. Två
män, änglar, talar om för dem att Jesus
har uppstått.
Och jag funderar över likheter med OS.
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Hur sårbar en människa kan bli, för linjen mellan framgång och misslyckande är
tunn, och de gör sig så sårbara dessa män
och kvinnor där ute på banan framför kameror och åskådare. Och de får bära våra
förhoppningar, höjas till skyarna när det
blev rätt och stå i kylan när det inte gick.
På ett liknande sätt gjorde Jesus sig så
sårbar som en människa bara kan. Gud
gjorde sig sårbar som oss, för oss. Alla de
som satt sin tillit till honom fick se sin tro
balansera på den tunna linjen. Avrättad
på ett kors mitt där alla kunde se. Men
förhoppningarna visade sig bära, det blev
seger. Han är inte längre död utan lever!
VI FÅR NYA chanser, för det är aldrig för
sent. Och jag tror att det som skedde
där en påsk för länge sedan inte handlar
om att få rätta till och göra om utan om
en helt ny möjlighet. Uppståndelsen erbjuder ett annat mönster: här och nu är
tiden. Framtiden bryter igenom. I firandet
av uppståndelsen, i påsken, finner vi kraft
till att våga tro på att våra förhoppningar kan besannas. Möjligheten att tro på
något annat, på något nytt. Någonting
hände där och då, någonting som fick de
människor som levt i närheten av Jesus
att gå ut och föra vidare hans budskap.
De som hade satsat allt. Därifrån ända hit
till Saltsjöbaden idag, tvåtusen år senare.
Och möjligheten finns fortfarande, om vi
vågar förstås.

av Jenny Ehnberg
Pastorsadjunkt
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Altarljusstakarna
åter på plats

Påskens program
Skärtorsdagen 1 april
Kl 13.15 Skärtorsdagsandakt på Sjötäppan
Kl 14.15 Skärtorsdagsmässa på Sjukhuset
Kl 19.00 Skärtorsdagmässa i kyrkan
Vi klär av altaret för att påminna oss om Jesus
nakenhet inför lidandet och döden.

N

i som saknat kyrkans silverljusstakar, nu
är de på plats igen. Ljusstakarna har renoverats och rengjorts av silverkonservator Ann-Marie Christensen, ett inte helt lätt
arbete eftersom de är både spröda och klena till
konstruktionen, berättar arkitekt Christina Koch,
som arbetat med kyrkans vård- och underhållsplan. Renoveringen är bara en av många som åligger kyrkan för att underhålla och bevara objekt
av kulturhistoriskt värde. Ljusstakarna beställdes
till Uppenbarelsekyrkans invigning 1913 och ritades av konstnären Alfred Olsson och tillverkades
av C G Hallbergs Guldsmedsbolag.
På bilden nedan lämnar Christina Koch symboliskt över de nyrenoverade silverljusstakarna till
församlingen, här representerad av vaktmästare
Micke Jacobsson.
På Påskdagens Jubelmässa kommer ljusstakarna att åter vara på plats framme vid altaret

Långfredagen 2 april
Kl 11.00 Långfredagsgudstjänst i kyrkan
Sång av ensemble ur Kammarkören
Kyrkan är klädd i svart, musik och klockor har
tystnat till minne av Jesu död på korset.
Påskafton 3 april
Kyrkan är stängd
En symbol för den stängda graven och sorgen
över att Jesus är död.
Påskaftonsnatten
Kl 23.00 Midnattsmässa i kyrkan
Påskdagen 4 april
Kl 11.00 Jubelmässa i kyrkan
Vi firar Jesu uppståndelse - livets seger över
döden!
Annandag Påsk 5 april
Kl 13.30 Pilgrimsvandring se sid 6
Symboliserar lärjungarnas vandring och möte
med den uppståndne Jesus.
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ATT LÄMNA TRON
FÖR TRONS SKULL
Text: Lasse Svensson Foto: Åsa Källen-Lindh

HAN var präst i sjunde led. Ända bak till 1700-talet
kan man spåra prästsläkten Franck. Han kunde ha
blivit biskop i Göteborg på 1990-talet, men tackade
nej.
— Jag vann provvalet, fast ingen hade frågat mej om
jag ville kandidera.
Och han kunde ha blivit ärkebiskop för hela
Svenska kyrkan – Eskil Franck – framröstad av
präster och stift till en tredje plats i förrförra kyrkovalet.

”missionera”, han försöker inte få andra att tvivla på
uppståndelsen men sanningskravet från bibeltexterna blir för stort. Samtidigt sätter han med sitt
tvivel fingret på något som är en öm punkt för en
kyrka som vill omfatta allt och alla, och som kan bli
otydlig med berättelsen om Jesu uppståndelse.
— Att bara se uppståndelsen som en meningsbärande berättelse som kan frälsa människor från det
egna jaget, som en språkhändelse, det är att bortse
från Bibelns anspråk och urkyrkans anspråk på att
uppståndelsen är en bokstavlig sanning, säger Eskil
Franck i en intervju i Kyrkans tidning, och fortsätter: — Tron vrider sig kring försanthållandet, och
tror inte kyrkan, vad ska den då förkunna? Och tror
kyrkan på uppståndelsen, varför går inte kyrkan ut
med det?

IDAG är han chef för Forum för Levande Historia,
och har sitt tjänsterum högst upp på Stora Nygatan
10. I blickfånget ligger Storkyrkan i ett märkligt och
ovant perspektiv; här är vi högt upp, och ser över
svarta takåsarna på husen i Gamla stan rakt in i
tornet på stiftets domkyrka.
Men kyrkan ser han på avstånd, prästämbetet
har han lämnat. Han är uppväxt i ett prästhem på
Västkusten och i en kyrklig tradition där tron påminner om ett färdigt schackspel. Så kan det i alla fall
uppfattas av oss som står vid sidan och inte levt i
den traditionen. Mycket var givet, bestämt och på
sitt sätt tryggt. Men Eskil berättar om hur han ändå
inte alltid fick pusslet att gå ihop, och han är glad
och tacksam över sina föräldrar som trots den starka kyrkotraditionen gav honom utrymme och rymd
att både ifrågasätta och växa på egen hand.

Predikstolen i Saltsjöbaden... du är välkommen
Eskil!
MINA första minnen av Eskil Franck är från 70-talet
i Göteborg, och sedan mer tydligt från studietiden
i Uppsala.
Att han nu lämnat prästämbetet, för trons skull,
att han inte längre tror, det inger respekt. Och i allt
detta, och i våra samtal, möter jag ändå så mycket
tro.
— Eskil, vad skulle du svarat, om jag i dörren när du
tog emot oss, hade frågat, Har Kristus uppstått?
Det kom inget korthugget ”Nej!” (och förstås inte
heller något ”Ja”).
— Jag hade nog försökt dröja… och slippa svara.
Predikstolen i Saltsjöbaden, Eskil, vad skulle du
predikat? Vad skulle du säga?
— Nej, inte predikstolen, där vill jag inte stå, i respekt för er som tror, men jag kommer gärna… och
det blir Två bokstäver. Två bokstäver skulle jag utgå
från, och tala kring:
O M. Om.
Om Jesus uppstått...

Prövandet och ifrågasättande fortsatte. Han lämnade tron för trons skull.
BIBELN kände och känner han väl. I Uppsala var
han bibelforskare och exeget innan han blev rektor
för prästutbildningen. Och han läser som det står,
och är fast övertygad: de första kristna trodde
och menade att Jesus verkligen uppstod. Med sin
kropp. I sin kropp. Uppståndelsen ägde verkligen
rum. Historiskt. Så trodde och berättade de första
kristna.
Men här tar det stopp idag för Eskil Franck. Den
tro han har kallar han privatreligiös; han vill inte
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Från ett möte med Eskil Franck, februari 2010
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Earth Hour

Vivaldis

Gloria

27 mars kl 20.30-21.30

FOTO ÅSALLÉN-LINDH

Kl 20.30 Fasadbelysningen på kyrkan
släcks ned - Earth Hour börjar
Gudstjänst med levande ljus
Kl 21.00 Mingel i prästgården

Medverkande:
Saltsjöbadens Kyrkokör
Solister: Rebecka Schüller & Susanna Simonsson
Stockholm Concert Orchestra

Lördagen den 27 mars 2010 kl 20.30
genomförs världens största klimatmanifestation. Genom en enkel
handling – att släcka ljuset under en
timme –visar du ett engagemang
och stöd för klimatet. Det blir samtidigt en uppmaning för oss alla att
aktivt agera i klimatfrågan.

SÖNDAG

21 MARS KL 18.00 I KYRKAN

Entré 60:- Biljettförsäljning en tim före konsert
Hälften av intäkterna går till Fasteinsamlingen
och Kyrkans internationella arbete

Vårfest efter Vivaldi
Efter konserten bjuder vi in till öppen körfest för alla där vi äter en lättare måltid och
umgås. Kostnad: Ett frivilligt bidrag till insamlingen Vatten för livet.

Påsk- och pilgrimsvandring
Annadag Påsk 5 april
Kl 13.00 Start vid Svartkärrsvägens vändplan
vid Igelbodaplatån
Kl 13.30 Andakt i Fisksätra kyrka
Kl 14.00 Vi går vidare till Skogsö kapell
Kl 15.00 Framme vid Skogsö - kaffe och mackor
Kl 16.00 Annandagsmässa i Skogsö kapell

Att vara par i lek & allvar
Tisdag 6 april kl 18-21 församlingshemmet
Ett föredrag av Anders Högberg
och Sonja Arvidsson
från Kyrkans Familjerådgivning
som berör förälskelse, sexualitet,
konflikter och samarbete

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

Vi börjar med en bit mat och
fortsätter med kvällens tema.
Kostnad: 100 kr
Singlar, sambos, gifta alla varmt välkomna!
Anmälan senast onsdag 31 mars till
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan eller tel 748 19 00
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All you need is love
Beatlesmässa söndag 18 april kl 11.00
I Uppenbarelsekyrkan

Kyrkokören framför klassiska Beatlessånger
tillsammans med musiker under ledning av
Katja Själander

Bara Bach
Söndag 28/3 kl 19.00
Uppenbarelsekyrkan

GOSPELHELG
27-28 mars
På lördagen övar vi och på söndagen
sjunger vi i Gospelmässan

Jenny Ohlsson - sopran
Hanna Wiklund - fiol
Johannes Jacobsson - fiol
Olof Ander - viola
Marcus Eriksson - gamba
Dan Johansson - cembalo

Lördag kl 11.00-17.00
Söndag kl 9.30 - 12.30
Plats: Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden
Körledare är Maria Sandell, en av
Gospel-Sveriges mest erfarna!

Saltsjöbadens Kammarkör
under ledning av Björn Paulson

Kostnad 150:- inkluderar lunch och fika
och betalas på plats
Anmälan senast torsdag 25 mars till
katja.sjalander@svenskakyrkan.se

Entré: 120:- varav 60:- går till
Kyrkans Internationella Hjälparbete
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

HÄR KAN DU NÅ OSS:

Gudstjänster & musik 21 mars - 25 april

Församlingsexpeditionen
Kyrkplan 2 133 34 Saltsjöbaden
tel: 748 19 00 fax: 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

ALLA EVENEMANG SKER I UPPENBARELSEKYRKAN UTOM NÄR ANNAT ANGES

Kyrkoherde
Lasse Svensson tel 748 19 10

Hela Påskens program se sidan 3
Söndag 21 mars
Min Kyrka

Kl 11.00 Familjegudstjänst
Våffelförsäljning. Pengarna
går till fasteinsamlingen
Kl 18.00 Konsert
Kyrkokören framför
Vivaldis Gloria med
orkester och solister
Se mer info sid 6
Tisdag 23 mars
Kl 18.00 Gudstjänst med
bibelutdelning till alla
6-åringar

Söndag 18 april
Kl 11.00 Högmässa
Kyrkokören sjunger Beatles
se annons sid 7
Fredag 23 april
Kl 18.00 Ung i kyrkan
i Skogsö kapell

Komminister
Thomas Arlevall tel 748 19 11
Anna Höglund tel 748 19 12
Pastorsadjunkt
Jenny Ehnberg tel 748 19 08
Diakon
Eva Romar-Heimdahl tel 748 19 13
Församlingsassistent/Informatör
Ulrica Hamrin 748 19 14
Redaktör
Åsa Källén-Lindh 748 19 06

Söndag 25 april kl 11.00

Kyrkomusiker
Katja Själander tel 748 19 15
Björn Paulson vikarie tel 0701 52 80 09
Jenny Tjärnström tjl
Kyrkoskrivare
Christina Cervin Enell tel 748 19 00

Lördag - Söndag
27 - 28 mars
Gospelhelg
Mer info se sid 6
Söndag 28 mars
Kl 11.00 Gospelmässa
Kl 19.00 ”Bara Bach!”
Konsert med Kammarkören
Annons sid 6

Sagomusikalen framförs av
barnkörer från Saltsjöbadens
och Gustavsbergs församlingar i gudstjänsten

Kyrkoherdeassistent
Margareta Ekdahl tel 748 19 09
Ekonom
Johan Kågebo tel 748 19 07
Förskolan Nyckelpigan
Prästkragen tel 748 19 33/34
Röda/Gula tel 748 19 31/32
Förskolechef
Lena Åhman Blom tel 748 19 35

Tisdag 30 mars
Kl 10.00 Barngudstjänst
Tema Påsk

Vaktmästare
Agneta Blomquist tel 748 19 23
Hasse Ohlin tel 748 19 21
Micke Jakobsson tel 748 19 20

Söndag 11 april
Kl 11.00 Högmässa

Gravärenden
Micke Jakobsson tel 748 19 20
teltid: ons, fre kl 10-12
Skogsö kapell och kyrkogård
Kurt Fallström tel 748 19 22
teltid: mån-fre kl 11-12

DIAKONILUNCH
TISDAG

13 APRIL KL 12.00

FÖRSAMLINGSHEMMET

PRÄSTOST!
Prästostförsäljning
Fredag 19 mars
i Saltsjöbaden Centrum
Pengarna går till
kampanjen Hela Världen!
ANMÄLAN SENAST FREDAG

9 APRIL

TILL PASTORSEXPEDITIONEN
TEL
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SALTAREN
Redaktör/Formgivare:
Åsa Källén-Lindh tel 748 19 06
Ansvarig utgivare: Lasse Svensson
Tryck: Skotte + Wassberg Tryckeri
Omslagsbild: Åsa Källén-Lindh
Mailadress till kyrkans medarbetare:
förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Kyrkan är öppen: vardagar kl 8-16.30
lö-sö kl 10-16.30 eller till sista gudstjänst
Skogsö kapell öppet alla dagar kl 8-19
Exp:en är öppen må-fr kl 9-12, 13-16
www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

