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Utsedd
Gud väljer inte dig
Utvalda hjälpprojekt
Nyvalt kyrkoråd
Välj ur vårens kursfolder

Skulle Gud välja dig aldrig!
En del av oss minns valet i gympan i skolan; magistern hade valt ut två elever
som i sin tur skulle välja bland oss övriga.
Till slut blev de kvar som ingen ville ha i
sitt lag, men som man ändå måste välja.
En del av oss har varit med om att
väljas bort när en annan tog ens plats i
äktenskapet. En annan man blev vald, en
annan kvinna.
En del av oss undrar; Varför jag? Varför skulle jag få cancer? Varför skulle min
livskamrat bli sjuk? Vi som hade det så
bra.
Jag vet inte.
En vinter för många år sedan. Jag står
på en kyrkogård på en av öarna i Bohuslän, vid graven till ett litet barn. Barnet
hade jag döpt. Jag sa visst fel namn vid
dopet, ändelse på flicknamnet, men det
gick bra ändå. Men sen, jag minns när
pappan ringde… Det räckte med att han
sa sitt namn, jag förstod med detsamma
vad det handlade om; jag ryser ännu. Det
var deras första barn. Varför skulle de
drabbas?
Jag vet inte.

Ja. Gud skulle absolut välja dig, för de
största uppdrag. Han valde lilla, unga
Maria att bli mor till Jesus-barnet. Och
hela bibeln är full av texter som berättar om hur Gud valt ”fel” person, den som
inte var värdig, tillräckligt god, bra, duktig… Men Gud valde ändå, bara för att
Han är kärlek och älskar.
Och vet då samtidigt om – Du som
drabbats av sorg, sjukdom, svårigheter;
nä, Gud valde inte ut dej för att du skulle
drabbas. Gud slår inte, straffar inte, ger
inte igen. Jag vet fortfarande inte varför
just du och jag skulle drabbas, men jag
vet och tror att Gud är med mig. Annars
skulle jag inte orka.
Gud, du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du
och omsluter med ömhet, det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som
det friska. Därför överlämnar jag mig till
dej utan fruktan och förbehåll, fyll mig
med ditt goda, så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till
dej det svaga och skadade och lägger din
skatt i bräckliga lerkärl.
Amen

I DETTA NUMMER AV Saltaren kan du läsa om
vår nya ordförande i Kyrkorådet, Wilhelm
Douglas. Han är vald, Han är utsedd. Kanske undrar han, ”varför jag?”
Jag hoppas att Wille ska få den kraft,
mod och visdom han behöver så att han
kan vara med och fortsätta leda vår församling på Guds väg.
Men varför Wille? Vem vet? Gud vet.
Tänk om det är så, att Gud har en plan
för dig, en kärleksfull tanke för ditt liv
som lockar fram mer av det som är du.
Så tänker jag. Och när man läser i Bibeln
om hur Gud valt, så är det inte ”därför
att du är större, vackrare, bättre, smartare, rikare…” you name it. Nä, Gud väljer
– ”för att jag har dig kär”. Och då kan man
välja vem som helst! I alla fall om man är av Lasse Svensson
Gud. Det är stort, tanken att Gud väljer, Kyrkoherde i Saltsjöbadens
oavsett, bara för att Han älskar! Dig.
församling
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döpta

Olle Einar Sjöberg
Jennifer Emilia Usanee Björk
Albin Mattias Steen
Axel Gustaf Rickard Kellner
Saga Naina Bhat
Theo Rune Raukas
Sophie Ingrid Alice Gunilla Rippe
Caroline Susanna Stefansdotter
Aspberg
Leo Joel Oskar Lindström
Vanja Lisa Matilda Stigmar
Alvin Elis Otto Svensson Esseteg

avlidna
Birgit Maria Helena Schmidt
Sigrid Maria Christensen
Margareta Elisabet Björn
Rut Dagmar Elisabet Johansson
Kerstin Ruby Margareta Ullman
Margit Lysander
Lilly Kristina Margareta Silfverberg
Svend Harald Freund Jensen
Karin Susanne Judit Rickardsdotter
Sundberg
Karl Folke Högström
Sören Lennart Wahlberg
Stig Gunnar Nilsson
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Årets projekt
I Saltsjöbadens församling har kyrkorådet valt två projekt, ett i
Zimbabwe och ett i Etiopien, som vi skall följa och stödja 2010.
De gånger vi ”dubblar” kollekten, och de gånger vi får in gåvor
vid dop och andra förrättningar så kommer vi att stödja de två
valda projekten; det handlar om ett ”Sjukhus utan rent vatten”
och ”En skola för döva barn.
Mer om Svenska kyrkans internationella arbete och om alla projekt
finner du på www.svenskakyrkan.se
Klicka på Internationellt arbete.
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Skola för döva barn

27 OKTOBER

På dövskolan går det
just nu 126 barn i
åldrarna 6-22 år. De
kommer från olika
områden i det större
geografiska området
Wollega i västra delen
av Etiopien.
Foto av Liselott Olika
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Läkaren Bhekiqiniso Shava
undersöker en patient på
sjukhuset i Musume i södra
Zimbabwe.
Foto av Eva Berglund/IKON
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• Kyrka på hjul
• Höstens kurskatalog
• Elisabeth Sandlund: Skrota politiken i kyrkan!
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Zemzem går i förberedande
klass på Mekane Yesus kyrkans dövskola i Hosaina,
Etiopien.
Foto av Magnus Aronson/
IKON
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Vår avgående biskop skriver

i Saltaren

• Caroline Krook
• Skogsö

i våra hjärtan

God Jul
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Nytt Ar
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Biskop Caroline på besök
TEXT

& FOTO: ÅSA KÄLLÉN-LINDH
Christina Ekstedt, avgående
ordförande i
kyrkofullmäktige, tackade
övriga avgående
ledamöter för
gott samarbete
och önskade nyvalda kyrkofullmäktige lycka till
i arbetet.

Biskop Caroline Krook talade om makt på Vår Gård veckan före jul och hon
citerade Pippi Långstrump: ”Den som är mycket stark måste vara mycket
snäll.”

Kyrkoherde Lasse Svensson tackar Caroline Krook och överräcker ett doftljus och
en bok från församlingen
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Vid ett frukostmöte på Vår Gård sista veckan före jul
samlades ett tjugotal personer för att lyssna till biskop
Caroline Krook. Innan biskopen tog vid tackade avgående ordförande i kyrkorådet, Christina Ekstedt, för sig
och riktade också ett varmt tack till avgående kollegor
och förtroendevalda.
Ämnet för biskop Carolines föredrag var makt och
maktlöshet. Hon inledde med att slänga ut frågan: vilka
har makt? Politiker, föräldrar, lärare, företagsledare, presidenter, biskopar... förslagen var många.
— Det lilla barnet, spädbarnet, det mest maktlösa av oss
alla har ändå den absolut största makten - kärlekens
makt, menade Caroline Krook. Denna makt får till stånd
förändringar i oss som vi inte trodde var möjliga innan vi
blev föräldrar.
Som exempel berättade hon om barndomsvännen
Axel, en busunge som liten och som ung och vuxen. Mest
handlade försyndelserna om ständiga fortkörningar i allt
för snabba bilar. Till slut höll det på att gå riktigt illa. Axel
körde på en ung flicka med bilen. Hennes cykel blev förstörd men flickan klarade sig. Alla var rasande och förtvivlade på Axel för att han aldrig kunde lära sig eller
lyssna. Fadern bannade och modern grät, men Axel fortsatte som förut. Flera år senare träffade Caroline Krook
Axel igen, på samma ort där de lekt som barn. Nu bad
Axel henne följa med honom in till sig. I en vagga låg hans
lilla dotter. Axel smög och talade viskande i dotterns närhet. Utanför på gårdsplanen stod hans bil, en rejäl bil med
barnstol och alla säkerhetsbälten på plats.
— Axel hade förändrats till en hänsynsfull och kärleksfull far, genom kärlek, inte genom hot. Det är samma
makt - kärlekens makt - som är kristendomens och
mänsklighetens idé, sa Caroline Krook

Nya Kyrkorådet
Nya kyrkorådet i trappan
upp till kyrkoherdens bostad. Nerifrån
och upp: EvaMaria Åkesson,
Gunilla Engström, Staffan
Braugenhardt,
Wilhelm Douglas, Barbro
Roth, Tommy
Braathen,
Helena Steen
och Lasse
Svensson.
Kyrkorådsmedlemmarna Josefine Rejler, Lasse Svensson och
Wilhelm Douglas

Kyrkorådets nyvalda medlemmar träffades för första
gången den 9 december för
att bland annat utse nya kyrkvärdar för 2010. Karin Rönne
utsågs till hederskyrkvärd som
tack för hennes stora engagemang och arbete i kyrkan.
Karin Rönne

Gamla Kyrkorådet
Anita MüllernAspegren,
kyrkorådsordförande
1994-2009 och
Ernst Hildebeck
1983-1989.

Sven-Åke Cason, kyrkorådsordförande 1989-1994

Den 11 december träffades tre tidigare kyrkorådsordföranden på
lunch på Vår Gård. Samtalet rörde sig över åren som gått och insatserna man gjort och ambitionerna man haft med arbetet i församlingen. Även framtiden var starkt representerad i diskussionerna.
Här är några önskningar och förhoppningar:
Församlingarna i Saltsjöbaden och Fisksätra ska komma att höra
ihop. Frågestund efter gudstjänsten för de som vill diskutera predikan, som inte förstår eller inte höller med prästen. Anställda och
förtroendevalda ska gå i gudstjänsten varje söndag och vara ambassadörer för kyrkan. Utöka antalet gudstjänster på söndagen och
att kyrkan får små filialer där man kan gå in och tända ett ljus, t ex.
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UTSEDD

I grevens tid
- ETT SAMTAL MED KYRKORÅDETS NYA ORDFÖRANDE WILHELM DOUGLAS
TEXT: ÅSA KÄLLÉN-LINDH

J

E

ag har avtalat tid med församlingens nye kyrkorådsordförande Wilhelm Douglas, till vardags kallad
Wille. Trots ett mycket tajt schema
med utlandsresor varje vecka i tjänsten så
har han tagit sig tid att låta sig intervjuas
denna tidiga torsdagsmorgon. Rimfrosten ligger vit och solens första strålar gör
att världen utanför gnistrar och glimmar.
Wille stampar av sig om fötterna och
tar av den tjocka skinnrocken. Under har
han en blå klubbkavaj med guldknappar,
lilarutig skjorta med en syrénlila näsduk
i bröstfickan. En klädsel som anstår en
modern greve. För greve är han, Wilhelm
Gustav Oscar Leslie Douglas. Men någon
snobb är han inte och det har inte hindrat
honom att ta jobb i ett städföretag, som
han kallar det, och visserligen som global
affärsutvecklare.
- ISS, världen största, säger han med
viss emfas.
Men som liten ville han bli racerförare.
Wille berättar att hans pappa var mycket

motorintresserad och byggde en egen bil
fter högskolestudier fick Wille
åt Wille när han var 10 år. Då hade han
så småningom jobb hos ett
redan kört riktig bil och moppe i två år
Investorägt företag och uppvid sommarstället i Östergötland.
draget att leda arbetet av om- Det var en gocart för skogsbruk, bru- byggnaden av Saltsjöbadens hamn till en
kar jag beskriva det, säger han och ler marina med hemvist för Kungliga Segelfinurligt.
sällskapet, KSSS. Året var 1988 och WilI trettonårsåldern blev det knattecross les chef tyckte att det nog kunde vara en
och senare motocross. Det var ingen brist bra idé för familjen Douglas att flytta till
på engagemang och stöd hemifrån.
Saltsjöbaden, för som han sa: Båtlivet har
Varje lördagsmorgon klockan fem packa- inte kontorstid!
de mamma och pappa bilen utanför villan
När Investor beslutade att renovera
i Danderyd och så åkte hela familjen iväg Grand Hotel i Saltsjöbaden blev Wille
till motocrossbanan. Idag kör Wille en projektledare för ombyggnad och renoHonda GB 500 iförd rött skinnställ.
vering av hotellet.
När det var dags att göra lumpen, nå- - Det var då jag upptäckte den undergot han absolut ville göra, fattas bara bara värld inom hotell- och restaurang- pappa Douglas var ju arméofficer - så branschen som går ut på att göra mänblev han inte antagen! Det visade sig niskor glada, säger Wille och ler brett.
bero på en tarmsjukdom han led av och
På Investor såg man vad Wille åstadarmén ville bara ha raska gossar. Men kommit i Saltsjöbaden och nu fick han i
Wille gav sig inte och fortsatte enträget uppdrag att som tekniskt ansvarig fastmönstringsförsöken - han ville ju köra ighetschef ta hand om ett annat anrikt
stridsvagn. Men så blev det aldrig.
hotell, nämligen namnen Grand Hôtel på
Blasieholmen, även det ägt av Wallenbergs och Investor.
- Det kändes fantastiskt att få vara
med om att renovera och utveckla det
fina och sagolikt spännande gamla huset.
Man anar en intensiv och arbetskrävande tid där varje dag var ett i många
stycken oskrivet blad och där inget kunde
tas för givet. Upplevelserna och minnena
är många från otaliga statsbesök, artister och vanliga och ovanliga gäster. Som
den gången när Tina Turner sjöng solo för
Wille som enda publik i hotellkorridoren.
Och då pratar vi inte den svenska rallyförararen Tina Turner, utan världsstjärnan
På en Honda GB 500 susar kyrkorådsordförande Douglas fram på iförd rött skinnställ
Tina Turner - en av musikbranschens giVÄND
ganter!
SALTAREN 1 2010
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forts från föregående sida
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Foto: Åsa Källén-Lindh

tt bli utsedd till kyrkorådsordförande ser Wille Douglas
som en stor ära och en förmån.
- Min vision är att få församlingen att
driva en aktiv verksamhet, att nå ut till
fler människor. Vi måste våga sticka ut!
Synas! Våga säga - jag tror! Det finns en
enorm nyfikenhet hos människor, ett sökande, och kyrkan ska tala om klart och
tydligt vad den gör och står för.
Men något han inte tror på är politik i
kyrkan.
- Jag tror inte att kyrkan ska styras av
politiskt tillsatta personer. Det kristna
kärleksbudskapet har inget med partipolitik att göra. Församlingen ska drivas
av engagerade människor i en vanlig hederlig styrelse där människor väljs direkt
genom personval.
Wille Douglas räknar upp tre frågor
han som kyrkorådsordförande kommer
att aktivt verka för. Den första är att avpolitisera kyrkan.
Den andra frågan är en enhetlig kyrkoavgift.
- Som kyrkorådsordförande kan jag
inte säga till en person som betalar 4050 000 kronor i kyrkoavgift: Vi ger dig
värde för pengarna. Ju mer jag tror desto
dyrare blir det - det är ju absurt! Min tro
är inte kopplad till min inkomst.
Han menar att församlingsverksamheten går att finansiera genom gåvor,
donationer och avgifter, till exempel för
Greve Wilhelm Douglas
konserter i kyrkans regi.
Den tredje frågan på Wille Douglas
agenda är att kyrkan avsäger sig vigselrätten.
ör cirka sex år sedan upptäckte i beröring med min tro - jag upptäckte
- Det här är en juridisk handling och
Wille att han hade en tro - och den. Och det fina med att ha fått uppleva
den ska staten ta hand om. Kyrkan ska
att han haft det sedan han var det, att komma till insikt om att jag fakstå för det ceremoniella - festen! Det ger
liten. Minnen fanns av farfa- tiskt har en tro, det är att hur mycket det
en levande kyrka som bygger på engaderns predikningar som lekmannapräst än skakar och blåser omkring mig, så har
gemang, utmaningar och liv.
i kyrkan. Visserligen inget favoritnöje jag min tro, jag är inte ensam!
Wille Douglas ser positivt på kyrkans
då för en liten pojke men i vuxen ålder
Jag frågar hur människor, kollegor och framtid.
gav det en känsla av igenkännande och vänner reagerar på Willes öppenhet om
- Svenska kyrkan måste staka ut vägen
trygghet när han besökte en kyrka. När sin relativt nyvunna tro.
och vara tydlig. Kyrkan byggs underifrån
yngste sonen skulle konfirmeras bjöds
- Va?! Är du religiös??? Det är det för- av engagerade människor och så länge
föräldrarna in att vara aktiva och delta sta folk brukar säga när jag berättar att
människor vill träffas och fira gudstjänst
och en känsla började göra sig påmind.
jag är troende, säger Wille med ett skratt. så är jag inte orolig, för det är tron som
Men den verkliga vändpunkten kom på Men det föder alltid en enorm nyfikenhet
driver vår kyrka.
en resa för cirka sex år sedan.
och kan ofta bli till ett helt middagssam- Jag åkte med som förälder på en kon- tal. Jag vågar säga: Jag tror på det kristna
firmationsresa till Italien. Vi firade guds- budskapet och kyrkan. Jag har en tro och
tjänster i kyrkor som vi lånade och i en jag är trygg i den. När jag säger det, då
skidbacke uppe i bergen. Den veckan vill alla höra mycket mer.
blev nog lite avgörande för mig. Jag kom

F
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Korta kurser & föredrag våren 2010
- VÄXANDE OCH UTVECKLING -

• Noll koll på Bibeln
• Livets pärlor/Frälsarkransen
• Liten kurs i kristen
tro
•Kärlek, sex, samlevnad
& Gud
• Textläsarkurs
…och flera intressanta
kurser, engångskurser
& föredrag
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KORTA KURSER
Noll koll på Bibeln - 3 träffar
Tre träffar för dig som inte vet något men är nyfiken på Bibelns texter och mening.
Så skrev man, så tänkte man, så började det. Så hänger texterna ihop Så kan texterna
ge mig nåt idag.
Tre tisdagar 2, 9 , 16 mars kl 20.00 – 21.15 i kyrkoherdens rum
Kursledare Lasse Svensson

Frälsarkransen/Livets Pärlor – 7 träffar
En väg till livsmod och tillit – en kurs för dig som vill öva dig i praktisk andlighet.
Med radbandet ”Livets pärlor” som arbetsmaterial utforskar vi vad en andlighetens livshållning kan innebära i den kristna traditionens ram. Inga förkunskaper behövs.
Varje träff inleds med en enkel måltid.
Kursen vänder sig till dej som vill hitta en ny väg in i andlighet och kyrka, men också till dig
som är klassiskt kyrkvan
OPP AMARYLLIS

Opp, Amaryllis! Vakna min lilla!
Vädret är stilla,
luften sval.
Regnbågen prålar,
med sina strålar
randiga målar
skog och dal.
Amaryllis, låt mig utan våda
i Neptuni famn dig frid bebåda!
Sömnens gud får icke mera
råda
i dina ögon, i suckar och tal!
Carl Michael Bellman

Kursdatum: 4/2, 18/2, 2/3, 18/3, 30/3, 15/4, 27/4
Kl 18.30-21.00 i församlingshemmet
Kursavgift* är 200 kr och inkluderar lätt måltid samt kursmaterial.
Kursledare: Thomas Arlevall

Liten kurs i kristen tro för ovana - 5 träffar
Kursen tar upp följande teman:
Befriande tro • Jesus • Bra texter • Vara med Gud • Vardagskyrka
Kursen vänder sig till dig som är ovan vid kyrkan. Här har du möjlighet att få samtala om
tro och andliga frågor. Varje kurstillfälle börjar med en måltid följt av ett föredrag och ett
samtal där vi diskuterar, lyssnar och lär. Alla frågor och tankar är tillåtna.
Kursavgiften* är 200 kr och inkluderar lätt måltid samt kursmaterial.
Fem tisdagar vid lunchtid: 26/1, 2/2, 16/2, 23/2, 2/3
Kl 12.00-14.00 i församlingshemmet
Kursledare: Jenny Ehnberg & Eva Romar-Heimdahl
eller...
....fem onsdagskvällar: 27/1, 3/2, 10/2, 17/2, 24/2
Kl 19.00-21.00 i församlingshemmet
Kursledare: Lasse Svensson & Marja Nydahl

Bönens mystik - Hjärtats samtal med Gud
Kursledare: Bo Lindqvist
Börjar månadsskiftet februari/mars. Se kursinformation i Saltaren Nr 2/2010

Kamratsjälavård - orientering
Börjar månadsskiftet februari/mars. Se kursinformation i Saltaren Nr 2/2010

Kärlek, sex, samlevnad & Gud
Se kursinformation i Saltaren Nr 3/2010

Volontärutbildning
Församlingen och Röda Korset i Saltsjöbaden utbildar volontärer.
Kontaktperson: Diakon Eva Romar-Heimdahl eller
Christina Ekeberg, Röda Korset, christina.ebg@telia.com
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ENGÅNGSKURSER
Alla är hjärtligt välkomna till dessa engångskurser, av nyfikenhet, intresse eller behov. För dig
som är textläsare eller gudstjänstvärd är kurserna ett mycket bra tillfälle att bli uppdaterad
i kunskap. Kurstillfället tar cirka 1 ½ timme.
OBS! Anmäl senast 2 veckor innan, gärna via www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Textläsarkurs
Praktiska övningar vid ambon (lilla talarstolen). Du lär dig mikrofonteknik, frasering och
betoning för att fånga textens innebörd. Kursledare komminister Thomas Arlevall.
Välj ett av följande datum: tis 26/1 kl 14.30, tis 16/2 kl 14.30 eller
sön 21/2 kl 13.00 efter gudstjänst & lunch, sön 7/3 kl 13.00 efter gudstjänst och lunch.

Kyrkans språk med symboler och ritualer
En enkel kurs om varför vi har kors, vatten, vin, osyrat bröd mm. Vad betyder egentligen
ord som amen, gradualpsalm, kyrie. Allt detta får du reda på under en träff.
Kursledare: pastorsadjunkt Jenny Ehnberg.
Välj ett av följande datum: mån 8/3 kl 19.00 eller tis 9/3 kl 14.30. Kursen ges även i höst.

Duka nattvard
Det finns en särskild ordning och mening med hur vi dukar nattvarden med bägaren, brödfatet och dukarna. Vi visar och förklarar den symboliska och andliga meningen. Kursledare
pastorsadjunkt Jenny Ehnberg och diakon Eva Romar-Heimdahl

”Livet är inte ett problem
som ska lösas, utan ett
mysterium som ska levas.”
W.B Yeats

Välj ett av följande datum: mån 1/2 kl 19.00 eller tis 2/2 kl 14.30. Kursen ges även senare i
vår.

Att vara gudstjänstvärd
Att bli välkomnad vid kyrkporten är viktigt och första steget in! Ordet välsignad som används i bibeln betyder faktiskt välkommen. Vi ger och delar tips och råd med varandra hur
du på bästa sätt kan bli en välkomnare. Kursledare kyrkoherde Lasse Svensson & kyrkvärd
Christina Ekeberg.

”Alla dessa dagar som kom
och gick, inte visste jag att
det var livet.”
Stig Johansson

Välj ett av följande datum: sön 28/2 kl 13.00 efter gudstjänst & lunch eller sön 14/3 kl 13.00
efter gudstjänst & lunch.

Att be
Framför allt vill jag att ni ska be, säger aposteln Paulus. Och Jesus säger gång på gång be,
be, be! Ibland har vi några som leder bönen i kyrkan, ibland ber vi ensamma. Vi delar erfarenhet, tankar och kunskap om bönens plats i gudstjänsten. Kursledare: diakon Eva RomarHeimdahl/komminister Anna Höglund.
Välj ett av följande datum: 24/2, 21/4, 5/5 kl 19.00-20.30 eller 2/3, 13/4, 15/4 - kl 13.00-14.30
Kursen ges även senare i vår.

Anmälan & information
Församlingsexp. tel 748 19 00. E-post: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Plats om inte annat anges: Församlingshemmet. Kurserna är kostnadsfria om inte annat anges.
*Kursavgifterna är frivilliga. Den som just nu inte har möjlighet att betala är välkommen att
delta i kurserna ändå. Avgifter inbetalas till församlingens pg 100064-5 märkt ”Kursavgift”.
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Gudstjänster & musik 17 januari - 14 februari
ALLA EVENEMANG SKER I UPPENBARELSEKYRKAN UTOM NÄR ANNAT ANGES

Kyrkoherde
Lasse Svensson tel 748 19 10

Söndag 17 januari
Kl 11.00 Högmässa

Komminister
Thomas Arlevall tel 748 19 11
Anna Höglund tel 748 19 12

Söndag 24 januari
Kl 11.00 Högmässa

Pastorsadjunkt
Jenny Ehnberg tel 748 19 00

Söndag 31 januari
Kl 11.00 Högmässa

Diakon
Eva Romar-Heimdahl tel 748 19 13

Söndag 7 februari
Kl 11.00 Min Kyrka
Söndag 14 februari
Kl 11.00 Musikhögmässa
A little jazz mass
Kammarkören
och jazzmusiker under ledning av Björn Poulson
Fastan inleds

MÄSSA

i uppenbarelsekyrkan
kl 11.45
ONSDAGAR kl 18.30
TISDAGAR

Församlingsassistent
Ulrica Hamrin 748 19 00
Redaktör/Informatör
Åsa Källén-Lindh 748 19 06
Kyrkomusiker
Katja Själander tel 748 19 00
Jenny Tjärnström tel 748 19 16
Ulrika Mjörndal Vikarie tel 748 19 15
Kyrkoskrivare
Christina Enell tel 748 19 00

PÅGÅENDE GRUPPER I SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING
Bak & Prat
Unga tjejer i mellanstadiet träffar prästen Jenny Ehnberg
Kontakta Jenny Ehnberg tel 748 19 00
Bibelstudier med Gillis
Vi träffas varje torsdag eftermiddag för att tränga djupare in
i bibelns värld, med Gillis Simonsson som ledsagare.
(Fåtal platser kvar.) Kontakta Gillis Simonsson, tel 748 19 00
Konfirmation – ung & vuxen
Nu pågår årets sommarkonfirmandläsning. Efter tre
veckors läger i Strömstad sker konfirmation i början av juli.
Är du inte konfirmera är du välkommen att kontakta
församlingens präster för enskild läsning och konfirmation,
oavsett ålder.
Körer
Babysång – Barnkör – Kammarkören – Kyrkokören – Körlekis Psaltarkören. Kontakta våra körledare Ulrika Mjörndal 748 19 15
eller Katja Själander 748 19 00
Lunch med föredrag
En gång i månaden direkt efter lunchmässan ordnar diakonikretsen en trevlig lunch med intressant föredrag. Lunchen kostar 25
kronor. Närmast är tisdagen den 9 februari.
Anmälan till diakon Eva Romar-Heimdahl tel 748 19 13
Prat & Syföreningen
Varannan tisdag efter lunchmässan möts vi, äter en smörgås och
hembakt, pratar och syr. Kan man inte sy så kan man i alla fall
prata om livet, vänskap och annat viktigt. Kaffe & smörgås till självkostnad. Kontakta Karin Rönne, tel 717 05 85
Stillhet & Ro
Varannan tisdag kl 18.30 i Skogsö kapell samlas vi till meditativ
dans och rörelse, där kroppen får sin andakt. Inga förkunskaper.
Ulrica Hamrin leder och guidar. Anmälan till Ulrika tel 748 19 14
Vill du mejla din anmälan eller fråga, skicka mejlet till:
förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se eller till
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
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HÄR KAN DU NÅ OSS:
Församlingsexpeditionen
Kyrkplan 2 133 34 Saltsjöbaden
tel: 748 19 00 fax: 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
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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
Vaktmästare
Agneta Blomquist tel 748 19 23
Hasse Ohlin tel 748 19 21
Micke Jakobsson tel 748 19 20
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
SALTAREN
Redaktör/Formgivare:
Åsa Källén-Lindh tel 748 19 06
Ansvarig utgivare: Lasse Svensson
Tryck: Skotte + Wassberg Tryckeri
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, 13-15
Telefontid må-fr kl 10.30-12, 14-15

www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

