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Det brinner
ett ljus i kyrkan
Varje dag brinner det ljus i Uppenbarelsekyrkans ljusbärare och jag blir lika glad
varje gång jag ser att det brinner ett ljus
där, det är spår efter någon varit där som
just då behövde vår kyrka. Det är tankar,
känslor, böner, allt summerat i lågan av
ett stearinljus.
Jag räds inte framtiden. Andra må
mässa om hur förfärligt det är med nedåtgående siffror och minskande intäkter
i församlingarna inom Svenska kyrkan.
Men jag tror på Gud, och jag tror på kyrkans framtid här i Saltsjöbadens församling. Jag kanske är naiv, men jag har klara
(tydliga) drömmar för vår församling:
Vi ska utifrån den kristna tron, bidra till
att människor som vistas och bor i Saltsjöbaden
Kan finna sin Gud
Få en tro som bär
och Leva ett liv i kärlek
När vi i kyrkorådet fastställde visionen
hade vi många diskussioner om detta
med att ”finna sin Gud”. Kan man skriva
så, besluta så, att människor ska få finna
”sin” Gud?
Vi vågade. Och jag tror på detta. Det
finns inte en enda bild, eller uppfattning
av Gud, men vi kan med våra erfarenheter som vi delar med varandra ge en
rikare bild av Gud. Som församling ska vi
bidra med de kristna traditionerna som
förts vidare i två tusen år. (Alla tänkte
inte fel på den tiden! Tvärtom, de hade
erfarenheter som vi inte har, de levde
med Jesus Kristus).
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I detta nummer av Saltaren kan du i
extrabilagan läsa om en del av det som
hände under 2011. Om församlingens
miljösatsning på bergvärme, om att fler
möts i nattvarden och om rekordmånga
konfirmander. Det är fantastiskt roligt att
vara kyrkofullmäktiges ordförande här!
nya förskolan i bruk, invigningen sker senare i höst, och du kommer att få chans att se vår fina förskola
Nyckelpigan, granne med Samskolan och
Tattby station. 2013 firar vi 100-årsjubileum som är ett jubileum för 100
år som gått och en start för 100 nya
år. Dessutom är det i september 2013
kyrkoval en utmaning för oss som är
engagerade att intressera även dig. Jag
nämnde för ett tag sedan att jag liknade
kyrkofullmäktige vid en församlingens
hjärntrust.
Vår församling ligger visserligen i toppen när det gäller dop, konfirmation och
medlemstal, men vi är inte nöjda; jag vill
gärna att fler ska förstå och lära känna
glädjen i att ”finna sin Gud” och få en tro
som bär.
En levande församling: det är vi tillsammans, där vi döper våra barn, sjunger
i kör eller lyssnar på en konsert, som njuter av lugnet på Skogsö, som vill tro eller
tror, som då och då går in i kyrkan och
tänder ett ljus.

i sommar tas

Berättat av Anita Müllern-Aspegren
för Andreas Lindström som skrev.

Döpta
Annie Linnéa Barck Kihlström
Knut Olof Gustav Soldéus
Tintin Paula Elisabeth Thomsen

Avlidna
Ingeborg Mabel Johansson
Anna-Brita Carin Nyholm
Brita Marie-Louise Gilberta Ruus
Barbro Ulla Margareta Sånnell
Fritz Anders Martin Alvan
Linnéa Charlotta Nordgren
Karl Lennart Hassila

Foto: Åsa Källén-Lindh

skogsö

- en av sveriges vackrastre kyrkogårdar

Arbeten på Skogsö under de senaste fem åren
* Ny orgel och ny fast inredning i kapellet
* Ny entré och utvändig handikappanpassning av kapellet
* Ny gudstjänstplats, labyrinten
* Bergvärme
* Renovering av klockstapeln
* Nya stolar i kapellet
* Ombyggnad av kapellkällaren med samlingsrum, kök och RWC
* Ny vändplan/bilangöring vid minneslunden
* Anslutning av kapellet till tele- och datanätet

* Nya planteringar kring kapellet
* Ombyggnad av kyrkbryggan
* Utbyggnad av parkbelysningen i två etapper
* Renovering av källan i syd-östra delen av kyrkogården
* Upprustning av syd-östra delen av kyrkogården
* Nya skötselstationer
* Ny pumpanläggning för sötvatten till tappställen
* Nya väg- och husskyltar

Förändringar i begravningslagen

Torsdag den 15 mars tog riksdagen beslut om förändringar i begravningslagen.
Fr o m den 1 maj 2012 ändras längsta tillåtna tiden mellan dödsfall och gravsättning
eller kremering till en månad, från tidigare två månader.
Bestämmelser införs om återupptagande och upplåtelse av återlämnad gravrätt inom
25 år efter senaste gravsättningen.
Begravningsavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan görs fristående från kyrkoavgiften
fr o m den 1 januari 2013.
Länsstyrelsen tar över ansvaret för tillsynen över begravningsverksamheten.
Kraven på de begravningsombud som länsstyrelsen förordnar utökas och förtydligas.
Begravningsombudens uppgift är att företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.
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Det finns inget så levande som en kyrkogård
Text & foto: Åsa Källén-Lindh

D

et finns Saltsjöbadsbor och Saltsjöbadsbor. Vissa flyttade hit i förra
veckan, andra på sextiotalet. Och så
finns det de vars familjer bott i samhället i
flera generationer. Det är inget som märks
till vardags kanske, men på gravstenarnas
inskriptioner blir det tydligt och levande.
Bland de döda. Än i dag är det så, att för att
få vila på Skogsö måste man bo i Saltsjöbaden eller ha bott här. Kyrkogården är som ett
parallellt samhälle, ett ställe med egna regler
och lagar, skrivna och oskrivna. En plats för
sorg och saknad men också av ljusa minnen
och tröst. En plats som inte lämnar någon
oberörd och som väcker starka känslor.
skogsö kyrkogård, som av många kallas
Sveriges vackraste, ligger inbäddad mellan
skogen och vattnet. Bland mjuka kullar och
blåbärsris, med trubbnosig tussilago tidigt
på våren och blyg linnea på sommaren. Här
står inte gravstenarna i räta led och det är
naturen som sätter gränser för gravarnas
placering. Människor besöker sina bortgångna. Mediterar och minns, rensar, krattar och byter blommor. Smyckar och tänder
ljus. Men irritationen och frustrationen pyr
under ytan där gemensamma regler inte
respekteras och egennyttan går före det
kollektiva. Privata blommor planteras i den
avsett anonyma och allmänna minneslun-
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den, nya stigar trampas upp i dittills orörd
mark, häckar forceras, julkransarna ligger
kvar på gravar i april, utbrunna ljuslyktor i
vingliga och kringblåsta skepnader och ger
ett skräpigt intryck.
saltsjöbadsborna Lars Sjöberg och Birgitta
Thelander träffas tillsammans med kyrkoherde Lasse Svensson och vaktmästare
Micke Jakobsson en gråmulen marsdag i den
nyrenoverade kapellkällaren för att lufta kritik, drömmar och idéer om Skogsö.
– Folk skapar sina egna kyrkogårdar och
det är fel, säger Lars Sjöberg, tredje generationen saltsjöbadsbo och starkt engagerad
i frågan. Lasse Svensson håller med om att
det blir problem när människor inte följer föreskrifterna på kyrkogården.
Men församlingen får också en släng av
sleven.
– Det ligger gamla lövhögar och skräpar
under långa perioder som ingen tar upp, säger Lars Sjöberg.
– Kyrkogården är ju en så stor yta med
många naturvariationer och jag förstår att
det är svårt att sköta om den. Jag skulle
gärna ta en kratta och hjälpa till där det behövs, men jag vill inte störa, säger Birgitta
Thelander, aktiv i hembygdsföreningen och
engagerad i kyrkans miljöarbete.
– Jag har mina svärföräldrar och många

kompisar och kompisars föräldrar begravda
här på Skogsö. Visst reagerar man när det är
skräpigt och oavslutade arbeten som ligger
kvar här och där, säger Birgitta Thelander.
Birgitta och Lars tar upp en hel del olika
områden som de vill se förbättringar på och
Lasse Svensson lyssnar.
– Det är lätt att bli hemmablind och det
är viktigt att ni talar om vad ni tycker! När ni
ser något som ni tycker är fel eller inte funkar så tala om det för vaktmästarna eller för
mig direkt så ska vi försöka göra någonting
åt det så fort som möjligt, säger han.
av de starka känslorna har lagt
sig, börjar en diskussion med olika förslag på

när det mesta

Ris och ros i diskussionen om skötseln av
Skogsö kyrkogård

hur man kan få människor till Skogsö för att
dels ta hand om sina gravar, få information
om kyrkogårdens regler och vad som gäller
där, men också för att njuta av skönheten
och lugnet på en av Sveriges vackraste kyrkogårdar.
– Jag tror på en återvändardag där man
kan träffa gamla kompisar från förr, vårda
sina gravar tillsammans och umgås, säger
Lars Sjöberg. Jag känner många gamla saltisbor som gärna skulle komma hem och
träffas här på Skogsö.
Han berättar om sin idé, och rummet fylls
av fler tankar och uppslag om hur Skogsö
kan vårdas och vara till glädje på bästa sätt.
– Du Lars, som känner och har känt
många i samhället, skulle väl kunna berätta
om de gamla gravarna, om människorna
bakom namnen på gravstenarna, säger Lasse Svensson.
Jo, Lars Sjöberg har många historier ifrån
det gamla Saltis där han växte upp i Neglinge
på fyrtiotalet.
– Förutom att jag alltid besöker mina
föräldrar, farföräldrar, min farbror och flera
gamla vänner här på Skogsö, så tittar jag
alltid till Landgrens grav.
– Landgrens, varför då, utbrister Birgitta.
– För att jag heter Lasse tack vare deras
hund. Gustaf Landgren var Saltsjöbadens
första polis och hans fru Viran skötte
telegrafen. De bodde granne med mina

föräldrar och när jag var liten sprang jag
ofta in till dem, jag älskade ju hundar. De
hade inga barn men när de åt middag så
satt alla tre vid middagsbordet, polisen,
hans fru, och så foxterriern Lasse i en
barnstol. De brukade säga att om de någonsin fick barn så skulle han heta Lasse,
om det blev en pojke. Mina föräldrar som
var goda vänner
med Landgrens
döpte mig efter
deras hund.
historierna bubb -

och det
är påtagligt att
människorna
som idag är
borta ännu är
intensivt levande och väcker
starka känslor.
Viljan att dagens diskussion
ska utmynna i
någonting bra
grundar sig i
kärken till en
väldigt speciell
plats.
lar upp

Lars Sjöberg

Birgitta Thelander

– Kyrkogården vid vattnet skapar en extra
andlighet och ro vid gravarna. Vi kommer
hit och promenerar med vår hund minst en
gång i veckan. Det som är så mysigt med
Skogsö är att årstidsväxlingarna märks
så tydligt här. Det är en otroligt vacker
plats. Det finns ingen annan kyrkogård som
Skogsö, säger Birgitta Thelander.

Vårddag på Skogsö
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Lördagen den 16
juni träffas vi, krattar
och gör fint, fikar och umgås.
Söndagen den 17 juni kl 18.00 blir
det friluftsgudstjänst med körsång.

Ris & Ros
Har du funderingar eller frågor om Skogsö
– kontakta oss!
Vaktmästare Micke Jakobsson tel 748 19 20
Kyrkoherde Lasse Svensson tel 748 19 10
eller skicka ett mail:
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan se
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Samtal om konfirmation

De stora frågorna
Text och foto: Åsa Källén-Lindh

K

onfirmationsstatistiken
inom Svenska kyrkan visar att antalet ungdomar
som konfirmerar sig stadigt sjunker i antal. 1970
konfirmerade sig hela 80
procent av alla 15-åringar. Den siffran
hade 2009 sjunkit till 32 procent.
Men i Saltsjöbaden finns det hopp. Där
har man bland de högsta siffrorna i landet
och 65 procent av ungdomarna konfirmerar sig där.

ludwig stendahl, förälder med erfarenhet
av sin egen och sina barns konfirmation,
pratar tillsammans med ungdomspräst
Anna Höglund i församlingshemmet en
solig eftermiddag om vad konfirmationstiden kan tillföra i en ung människas liv.
– Det är viktiga frågor man får diskutera
i en väldigt känslig ålder. Sånt man kanske
inte vill prata med sina föräldrar eller lärare
om, säger Ludwig.
Med tre egna barn som konfirmerats vet
han vad han talar om.
– När det var dags för äldste sonen att
konfirmera sig, sa vi: Ok, bestäm själv om
du vill konfirmera dig, men gå och läs! Först
då vet du vad det handlar om. Det har varit
alla våra barns egna beslut.
Själv hade Ludwig ingen bra erfarenhet
från sin egen konfirmation i Saltsjöbaden
för 27 år sedan. Men han tänkte att det
måste ju ändå ha hänt en del i kyrkan sedan
dess.
– Jag fick möjlighet att följa med äldste
sonen när det blev dags för församlingens
konfirmationsresa. Det blev en vändpunkt
för mig i synen på kyrkan och det ungdomsarbete som bedrivs där, säger han.
Ludwig kunde konstatera att det verkligen hade hänt något sedan hans egen

Ludwig Stendahl, konfirmandförälder
6

konfirmation. Idag är han aktiv i kyrkofullmäktige och medlem i kyrkorådet
och brinner för ett väl fungerande ungdomsarbete i församlingen. Trots den
dåliga erfarenheten från hans egen konfirmation så har kyrkan blivit en naturlig
del i hans och hans familjs liv.
anna höglund,

ungdomspräst med ansvar för konfirmationsundervisningen,
håller med om att det är viktigt för ungdomarna att få möjligheter att diskutera
de stora frågorna.
– Hemma pratar man kanske inte om
Gud och Jesus eller om döden. Och i
skolan vågar man ju inte prata om det
över huvud taget! Där har vi en jättestor
roll att fylla.
Ludwig hakar på:
– Ja, det är ju i tonåren som de stora existentiella frågorna väcks. Livet är
prestationsfyllt och man ska vara på ett
visst sätt, passa in - inte minst härute
i Saltsjöbaden! Det krävs ett visst mod
att våga diskutera de här stora frågorna
och då är det viktigt att det sker i ett
tryggt sammanhang.

Kudden och mobilen, viktiga saker på
konfaläger. 2010 års konfatjejer strax
innan bussresan till Strömstad.

plats, det skapar trygghet. I Saltsjöbaden
så ökar antalet deltagare på våra läger,
och det tycker vi är jätteroligt. I sommar kommer det att vara 51 ungdomar
som följer med på vårt konfirmationsläger
till Strömstad. Därför har vi bestämt att
dela upp ungdomarna i tre fasta grupper som vi kallar ”familjer” med två ledare
som ansvarar för var sin grupp. Det tror vi
kommer att skapa trygghet, ungdomarna
kommer att lära känna varandra bättre
och det ger förutsättningar för djupare
samtal, säger Anna Höglund.

Ungdomspräst Anna Höglund

– Vi jobbar jättemycket med värderingsfrågor och uppmuntrar att man får
vara den man är, säger Anna.
– Attityden mellan ungdomar har blivit
så mycket hårdare idag. Men vem sätter
gränsen? Det är kanske inte alla föräldrar
som bryter in i snacket mellan tonåringarna hemma vid köksbordet. Och även
om mycket av det som sägs bara är en
tuff attityd på ytan, så sårar det! Där
har ni som jobbar med konfirmanderna
en viktig uppgift att fylla, säger Ludwig
och vänder sig till Anna.
– Absolut! Vi måste kunna ge förutsättningar för alla att synas och ta sin

Mer om konfirmation
för barn, unga och vuxna - se hemsidan
www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden/
konfirmation

Om en tro som alltid funnits. Om att bejaka en klar insikt.
Om ett tillfället då allt var rätt. Om att ta steget fullt ut.

Samtal om konfirmation

Det är aldrig för sent
Text och foto: Åsa Källén-Lindh

V

id dryga femtio års ålder
bestämde sig MarieLouise Douglas att det
var dags att konfirmera
sig. Det var för några år
sedan.
– Jag kände en odefinierbar känsla av
någon slags saknad som jag inte riktigt
kunde sätta fingret på. Att inte vara konfirmerad har känts ungefär som att inte
ha körkort. Det fattades någonting i mitt
liv.
När familjens tredje barn skulle konfirmeras påbörjades också Marie-Louises
sökande.
– Först deltog vi föräldrar i en samtalsgrupp i kyrkans regi. Men när frågor som
”Vem är konfirmerad” ställdes och kommentarer som ”Jag såg att du tog nattvarden fast du inte är konfirmerad”* dök
upp, så blev jag så provocerad och tänkte,
att ingen har en aning om hur stark min tro
är, och att jag får göra som jag vill!
När vår son senare på sommaren konfirmerades tänkte jag tyst för mig själv nästa gång är det min tur!
På hösten började Marie-Louise en Alpha-kurs, en grundkurs i kristen tro. Saker
och ting föll på plats och hon förstod snart
att det här var nog början på en spännande
inre resa.
– Det var helt fantastiskt att möta sig
själv i den gemenskapen, utbrister hon.
Marie-Louise valde medvetet en

Det är viktigt att det finns grupper
för vuxenkonfirmation i församlingen,
tycker Marie-Louise Douglas

kvinnlig präst i församlingen.
– Prästen Mia var mycket sträng - ung
och sträng! Jag fick mängder av spännande läxor att ta mig igenom, nästan som
om jag skulle läsa till präst säger MarieLouise med ett leende.
– Vi hade fantastiska samtal. Vi pratade
om sådant som man inte ens pratar med
sina bästa vänner om. Om Gud, Jesus,
varför ber man, blottandet av ens allra innersta, och...ja...livsfrågor och moraliska
dilemman - allt! Genom alla dessa många
och oväntade samtal insåg jag att jag är
välkommen precis som jag är!
– Annandag pingst, den dagen finns
inte längre i almanackan, då konfirmerades jag, alldeles själv i Skogsö kapell med
präster, några från församlingen, make
och ett av våra barn.
– En helt otroligt obeskrivlig känsla!
Ända sedan hon var liten har hon haft
en tro. Präster fanns det några av i släkten som stod för godhet, varm blick och
mjuka händer. Men trots goda förutsättningar blev det alltså aldrig någon konfirmation för hennes del.
– Vi flyttade, jag kom till en ny skola
där alla redan hade börjat med konfirmationsundervisning, och det blev inte av.
Dessutom var mina föräldrar unga och
supermoderna. Konfirmation var inget
som var viktigt.
trygg i sin tro. Den fungerar i vardagen och hon ger uttryck
för en okonstlad inställning i sitt förhållande till andlighet och religion.
– Jag tror många människor komplicerar det här med att tro. Det behöver inte
vara så märkvärdigt, säger hon.
–De flesta har en tro utan att veta om
det.
Marie-Louise arbetar som inredningsstylist och skribent och har alltid haft ett
starkt intresse för mode, färg och form.
– Vi är många som tror att vi ha koll på
vem en människa är; grannen, han eller
hon i affären, och så vidare...
– Vi dömer utseendet, ytan, men har ingen aning om insidan. Man kan ha ett djupt
inre även om man älskar det ytliga. Därför är
det kul med kontraster, säger Marie-Louise
med ett tydligt utropstecken.

idag är hon

– Det kanske finns de som tror att man
måste vara på ett visst sätt för att konfirmera sig som vuxen. Eller för att gå i
kyrkan. Jag vill visa att det inte behöver
vara så. Anledningen till varför jag ställer
upp och berättar om mina egna personliga
erfarenheter här i Saltaren, är om någon
går omkring med tankar som; varför konfirmerar jag mig inte innan det är för sent?
Kanske kan det här hjälpa några församlingsbor på traven!

Ingen är för gammal!
Du som är en bit förbi konfa-åldern, kanske
till och med tror att du är för gammal?
- Varmt välkommen att höra av dig med ditt
intresse för att bli konfirmerad.
Ring oss på tel 748 19 00 eller maila till
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

* Det är en missuppfattning att konfirmation är en förutsättning för att få delta i
nattvarden. I vår församling är var och en
som vill ta emot nattvarden välkommen!
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webbshop

Saltis

Enkelt. Och konkret. Webbshop Saltis är ett
nytt sätt att bidra till arbetet i Saltsjöbaden.
Ny flyger till församlingshemmet.
Handikappanpassad entré
till Uppenbarelsekyrkan.
Saltaren som taltidning.
I maj startar ”Webbshop Saltis”.
Ett enkelt och direkt sätt för
de som vill att ge en gåva till
arbetet i Saltsjöbaden.
Som medlem bidrar man via kyrkoavgiften till driften av församlingen.
- Med ytterligare gåvor kan vi
göra ännu mer. Vi kan höja ribban,
påpekar Lasse Svensson, kyrkoherde.
Idéer och drömmar
Enskilda personer och företag
stödjer redan idag församlingen
på olika sätt. Genom kollekter,
gåvor, Företagsbevis, Jultjugan
med mera. Församlingen har även
gjort direkta insamlingar för att
finansiera hörselslinga, nytt
processionskors och miljövänlig
bergvärme.
- Vi är otroligt tacksamma för alla
som redan idag stödjer oss via

gåvor, insamlingar och kollekter.
Med den nya webbshopen finns
fler, och enkla, möjligheter för
de som vill. Webbshopen finns
där 24 timmar om dygnet. Som
extra bonus slipper både givare
och vi kontanter, säger Lasse.
Symbolgåvor
I webbshopen kan du välja
mellan ett antal symbolgåvor.
Du kan t ex köpa en ”KyrkTaxicheck” som ger andra möjlighet
att komma på gudstjänst eller
ta sig till Skogsö. Du kan också
bidra till att Saltaren finns som
taltidning. Eller vara med och
möjligöra en handikappanpassad
entré till kyrkan.
- Tanken med webbshopen är
att visualisera vad vi behöver
stöd till just för tillfället.
Variationen och utbudet av
”produkter” är brett och med en
bra prismässig spännvidd.
Du ska kunna handa för 50 kr
eller 10000 kr. Allt anpassat
efter vad du vill ge, poängterar
Lasse.

50 års present
Via webbshopen finns det också
möjlighet att ge bort en gåva som
present vid födelsedagar, jubileum mm. Du kan också skicka ett
gåvogram för att hedra minnet av
en avliden. Istället för en krans eller
blommor kan du här bidra med en
gåva till Saltsjöbadens församling.
Bidra med tid och böner
I webbshopen finns också möjlighet
att anmäla sitt intresse om du som
volontär vill bidra med din tid, ditt
engagemang och dina färdigheter.
- Där finns också en önskan att ta
med arbetet med barn, unga och
vuxna i Saltsjöbaden i bön. Det är
den största gåvan vi kan få, säger
Lasse.

Fotnot: Webbshopen mjukstartar i
maj med ”officiell” öppning fredag
den 18 maj samma dag som
Uppenbarelsekyrkan blir 99 år!
Du når webbshopen via
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Personligt presentationsmöte
Önskar du donera eller testamentera en gåva till församlingens arbete?
Boka ett presentionsmöte där vi berättar om församlingen, våra tankar
och önskemål och hur du kan bidra.
kontakt: Lasse Svensson kyrkoherde 08-748 19 10, 076-125 07 10

konserter - föredrag - samtal - möten

”Kom, hör min
vackra visa”

karin runow

Ogräs i
rabatten
En musikal om klängväxter, maskrosor,
välklippta gräsmattor och ansade rosor.
Om kraften i det som växer.
Om alla människors jämlikhet och lika värde.
En musikal för barn och vuxna.

Psaltarkören, Jenny Tjänström
och Thomas Arlevall sjunger visor

diakonilunch 8 ma j

Lö 12 maj
kl 16.00

MIN KYRKA

Gudstjänst med små & stora

uppenbarelsekyrkan

Barnkörer från Saltsjöbadens församling och
Gustavsberg - Ingarö församling
Thomas Arlevall
Lotta Skarstedt

Mässa i kyrkan kl 11.45 därefter diakonilunch
Anmälan till lunchen senast
fredag 4 maj 08-748 19 14

MEDVERKANDE

Sö 13 maj
kl 11.00

Kompband under ledning
av Stefan Gustavson.

gustavsbergs kyrka

Dirigent Katja Själander.

Vår
konsert

-

l i o n s k l u b b s a lt s j ö b a d e n d e l a r u t
musikstipendier i alice babs namn

Lions och Kyrkokörens

Vårkonsert
medverkande

Musikstipendiater
Saltsjöbadens kyrkokör
under ledning av Katja Själander
Solister John Haque och Ulrika Mjörndal

On 23 maj kl 19 Uppenbarelsekyrkan
Entré: 150 kr.

& Gloria!

Saltsjöbadens Kammarkör
sjunger vårfavoriter
och Vivaldis Gloria
Jenny Tjärnström dirigent

Sö 27 maj kl 18 Uppenbarelsekyrkan
Entré: 100 kr. Biljetterna säljs vid entrén 1 tim före konsert.

...aktuellt

Kristi Himmelfärdsdag
Tordag 17 maj kl 8
Skogsö kapell

Prästostrekord!

Gökottemässa
på Skogsö
Ta med kaffekorg!

Fredag den 30 mars sålde präster och frivilliga prästost på Tippen för 43 000 kr. Nytt rekord! ICA Supermarket Saltsjöbaden
skänkte osten och alla intäkterna gick oavkortat till Svenska
kyrkans internationella arbete ”ALLT för att utrota hungern”.
-Det är fantastiskt, all denna generositet från ostkunder och ICA.
Stort tack, säger Christina Ekstedt, ostförsäljare för en dag.
Läs om Svenska kyrkans internationella arbete:
svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Förskolan 4:1
För tjugo år sedan fanns bara en avdelning. Snart finns fyra
avdelningar. Förskolan Nyckelpigan som drivs av Saltsjöbadens församling flyttar i mitten av juni från riktigt gammalt
till riktigt nytt. I dag har Nyckelpigan två avdelningar i anrika
Villa Gadelius och en avdelning i församlingshemmet vid
kyrkan. Genom nybygget kommer verksamheten att samlas
på en plats. Den nya förskolan ligger i Tattby, nära kyrkan
och granne med Samskolan. Nybyggnaden har utformats i
nära samarbete med förskolans personal och ligger naturskönt. Både byggnad och utvändiga lekytor är varsamt
inplacerade i terrängen. Förskolan förstärker med flytten
också sin profil: andlighet, musik och natur.
Läs mer om förskolan på: forskolannyckelpigan.se

En massa mässor
Varje vecka firar vi mässa i Uppenbarelsekyrkan. På tisdagar
lunchmässa kl 11.45 och på onsdagar kvällmässa kl 18.30.
Många söndagar kl 11 är det också högmässa. Kom gärna
och dela bröd, vin och gemenskap.

Svenska och utländska
visor och sånger med

Vitryssland - Saltsjöbaden
När lyssnade du på rysk sakral musik senast? I gudstjänsten
söndagen den 6 maj kl 11 har du chansen. Då medverkar
kören Concordia från Minsk, Vitryssland. De kommer att
sjunga både rysk och västerländsk sakral musik.

Storsatsning under OS i London
kammarkören

EUTERPE

under ledning av Annika Treborg Wennerström

Sö 3 juni kl 16 l Uppenbarelsekyrkan
FRI EntRé
Kören sjunger även i gudstjänsten kl 11!

Ska du till London i sommar? Passa på att möta Svenska
kyrkan som gör en storsatsning under OS. Mötesplatser för
svenskar, Café Svensson, och mobila team ska finnas ute på
stan för att möta svenskar i rörelse. Det blir fjärde gången
Svenska kyrkan följer sina landsmän till ett OS.
- Denna gång satsar vi mer än tidigare eftersom vi räknar
med att många svenskar kommer att vara med i London. Vi
vill skapa en hemkänsla på bortaplan, säger Stefan Bergmark,
ansvarig för kyrka och idrott inom Svenska kyrkan i utlandet.
Läs om Svenska kyrkan i London: svenskakyrkan.se/london

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!

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

På gång 25 april - 3 juni
alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
onsdag 25 april
Kl 18.30 Kvällsmässa därefter Ung i Kyrkan.
tor sdag 2 6 april
Kl 18.00 Au Pair Café, Församlingshemmet.
söndag 29 april
Kl 11.00 Högmässa. Solosång Susanna
Simonsson. Kollekt: Röda korset och Rädda
barnen
Kl 12.00 Kyrklunch. Därefter Söndagsskola för vuxna ”Imitatio Christi”.
lördag 5 ma j
Skogsö 91 år!
söndag 6 ma j
Kl 11.00 Högmässa, Kören Concordia från
Vitryssland, Bengt Wadensjö.
Kollekt: Svenska kyrkans unga, Sveriges
kyrkosångsförbund
tisdag 8 ma j
Kl 12.00 Diakonilunch ”Kom, hör min
vackra visa” Psaltarkören, Jenny Tjärnström
och Thomas Arlevall sjunger visor (obs i kyrkan, därefter lunch). Anmälan senast 4 maj,
tel 748 19 14. Se sid 10.
tor sdag 10 ma j
Kl 18.00 Au Pair Café, Församlingshemmet.
lördag 1 2 ma j
Kl 16.00 ”Ogräs i rabatten”
Barnkörer från Saltsjöbadens församling och
Gustavsberg - Ingarö församling, Thomas
Arlevall, Lotta Skarstedt. Se sid 10.

bönsöndagen 13 ma j
Kl 11.00 Konfirmation Ensemble ur Saltsjöbadens Kammarkör. Kollekt: Svenska
kyrkans internationella arbete
onsdag 16 ma j
Kl 10.00 Barngudstjänst
kristi himmelfärdsdag 1 7 ma j
Kl 08.00 Gökottemässa, Skogsö kapell.
Kollekt: Kollekt: Rosen (Fisksätra) Se sid 11.
fredag 18 ma j
Uppenbarelsekyrkan 99 år!
söndag 20 ma j
Kl 11.00 Högmässa, Urban Hemansson.
Kollekt: Rådgivningsbyrån för asylsökande
och flyktingar.
onsdag 2 3 ma j
Kl 19.00 Vårkonsert Kyrkokören, Lions
stipendiater, Solister John Haque och Ulrika
Mjörndal. Entré 150 kr. Se sid 10.
pingstdagen 2 7 ma j
Kl 11.00 Högmässa. Kollekt: Svenska
kyrkans unga i Stockholms stift
Kl 18.00 ”Vår & Gloria!”
Saltsjöbadens Kammarkör sjunger sina
vårfavoriter och Vivaldis Gloria.
Entré 100 kr. Se sid 11.
söndag 3 juni
Kl 11.00 Söndagsgudstjänst, Kören Euterpe,
Kl 16.00 Konsert Euterpe under ledning av
Annika Treborg Wennerström Se sid 11.

Varje vecka: Tisdagar kl 11.45 Lunchmässa
Onsdagar kl 09.00 Morgonbön (Skogsö kapell) kl 18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan är öppen:
vardagar kl 8.00-16.30
lö-sö kl 10.00-16.30 eller
till sista gudstjänst
Skogsö kapell alla dagar kl 8.00-19.00
Församlingsexpeditionen
må-fr kl 9.00-12.00, 13.00-15.00

Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden
På webbplatsen finns telefonnummer
till alla anställda.

Saltaren Redaktion: Lasse Svensson (Ansvarig utgivare) Åsa Källén-Lindh, Andreas Lindström,
Foto omslag: Åsa Källén-Lindh, Grafisk form: Okapi Media & September Tryckeri: Vitt Grafiska

Konserttips, tankar inför

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

Gilla kyrkan - också på Facebook!

