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Sista julen med olja
Hon är vacker! Riktigt vacker. Läcker
är fel ord. Om vi inte talar om energin.
Jag talar om Uppenbarelsekyrkan. Hon
är vacker, särskilt på jul, med granarna
och ljusen. Och hon, kyrkan, håller stil
och form, och har gjort så i snart 100
år. Hon är välbyggd på så många sätt,
ett konstverk och smycke i sin egen
klass. Men så var det energin. Det här
måste bli sista julen med olja. Så är det:
Vackra kyrkan uppvärms med olja. Och
församlingshemmet med direktverkande
el! Det var rätt tänkt då, när man byggde
husen. Olja fanns i överflöd. Trodde man.
Och vem kunde ana att direktverkande el
och olja skulle bli direkt fel, ekonomiskt
och miljömässigt. Man tänkte rätt då
1913 och 1971. Fortfarande är det två
utomordentligt
fina
arkitektoniska
arbeten och verk, både kyrkan och
församlingshemmet, var och en på
sitt sätt.Nu blir det sista julen med olja.
Ingen mera rök från kyrkans skorsten
(jo, det finns en sådan). Kyrkoråd och
kyrkofullmäktige har fattat enigt beslut.
I sommar borrar vi för bergvärme. Först
för kyrkan. Vi borrar, och kan i stort
sett bara byta kopplingar i pannrummet
i kyrkkällaren. De gamla klassiska
radiatorerna, elementen i kyrkan, funkar
och är bra. Det blir ett antal hål vi ska
borra. Det är ingen vanlig villa som ska
värmas. Samtidigt passar vi på att borra
flera hål och förbereder nästa steg: Så
snart vi kan drar vi in bergvärme också i
församlingshemmet.
Det är stora investeringar. Vi talar miljoner.
Bara för Uppenbarelsekyrkan kostar det
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en miljon kronor. Jag återkommer i januari
och tänker be om ditt extra stöd. Tänk
om alla som bor i Saltsjöbaden skänkte
100 kronor så har vi den där miljonen!
- Men jag betalar ju kyrkskatt, som en
taxichaufför från Saltsjöbaden sa till
mej. Och så fick jag tillfälle att berätta
om hur viktiga allas medlemsavgifter är,
att det inte är någon skatt, att vi vänder
på varje krona, men att en Robin Hoodskatt inom kyrkan slår dramatiskt mot
Saltsjöbaden. Och vi i kyrkorådet kan
inte bestämma över detta. Men mer än
30 procent av våra medlemmars bidrag
dras av direkt. Och ges till andra kyrkor.
Tufft!! Solidariteten slår mot en liten
församling. För vi är små. Men med
så många engagerade församlingsbor.
Taxichauffören, en ny vän, han kommer
bidra, så verkade det, för han gillar
Kyrkan, men inte alltid predikan.

döpta
Filippa Almstedt
Alfred Ripås
Elsa Charlotta Tegnér
Emelie Josephine Ångström
Frank Olof Lennartsson

God Jul till er alla!
/Lasse Svensson

avlidna
Irmgard Edit Lindell
Birgit Malmström
Sten Åke Kjellgren
Sten Göran Horwitz
Irma Viktoria Wallén
Erik Ragnar Odeen
Rut Gunborg Bengtsson

Lasse Svensson
är kyrkoherde i Saltsjöbadens
församling

Petrus Johannes Rydberg

Ni är jordens salt
Han var präst på 80-talet i grannbyn till Betlehem. Det var första gången jag mötte honom. Läget i landet
var spänt redan då, och har egentligen alltid varit. I ”kläm” i konflikten kommer de kristna, som ju är något
mitt emellan, de är palestinier men inte muslimer. Nu är han biskop för Evangeliska
Lutherska kyrkan i Jordanien och Heliga Landet. De kristna är inte så många – men ser
sin kallelse och vision: Ni är jordens salt, som Jesus sa. En julhälsning brukar inte handla
om ”salt” (eller olja), men som biskop Munib skriver: ”så såg jag att er tidning hette
Saltaren, då var hälsningen given.”
Artikeln kommer att finnas översatt på vår hemsida eller kan beställas på
expeditionen.
Lasse Svensson

3

En julhälsning från

Biskop Martin
Plötsligt så sitter jag här vid datorn och jorden är kommen, oss är en Frälsare född.
Ingenting är mer universellt än det lilla
skriver en julhälsning till er i Saltsjöbaden.
barnets kommunikation. Inget är mer
Det känns konstigt, riktigt konstigt.
Julen är familjens och släktens särskilda gränsöverskridande. Inget mer hjärtrörande.
högtid, en främling kan då känna sig Evolutionen har försett barnet med detta
särskilt utanför, den främmande tillhör inte ”språk” och olycklig är den människa och
den nära gemenskapen, det säger ju själva den kultur som inte ser och hör.
Inget annat djur ler och gråter. Detta är
ordet. Så känner jag mig nu när jag skriver
till er. Saltsjöbaden har jag bara besökt två det viktigare tecken för att vi är människor,
gånger i mitt liv, jag har aldrig prövat på mer än att vi går upprätt och kan använda
salta bad hos er, men beundrat arkitekturen, datorer. Julen är leendets och gråtens
bländats av prakten i Uppenbarelsekyrkan, högtid. Leendet kan jag förstå, tänker du,
glatt mig åt utsikterna. Men de flesta
människorna bär främmande ansikten.
Det är som främling till främling som jag
önskar er God Jul!
Men kanske vi inte är så främmande för
varandra som vi tror? Vi kanske firar samma
barns födelse, det som kallas ”vår broder”?
Då skulle vi ju tillhöra samma familj!
Det är möjligt att ta emot främlingen. I
mitt barndoms trångbodda kära hem i en käre läsare, men hör gråten till julfirandet?
skogsby i Västerbotten brukade mamma Bör vi inte undvika gråten. Jo, det är det
nästan varje år bereda plats hela helgen som är poängen. Den strof bland alla
för någon som satt ensam i sin stuga. Jag julpsalmer som jag tycker bäst om är sista
minns dessa med värme som kan tävla med strofen i J. O. Wallins magnifika: Var hälsad
järnspisens. Och jag vågar tro att de kände sköna morgonstund.Han tårar fälla skall
detsamma. Det som gjorde det lättare som vi, förstå vår nöd och stå oss bi med
för främlingen var barnen. Det dröjde kraften av sin Anda...
Jag har aldrig lärt känna någon människa
inte länge förrän någon av oss satt i den
som inte behöver medlidande. Medlidandet
främmandes knä. Familjen hade vidgats.
Det kan även nu bli barnet som för oss skall frälsa världen. Julen är det kosmiska
främlingar samman. Jag behöver knappast medlidandets högtid. Det är hoppet om
påminna om att julen är barnens högtid. att Någon bryr sig om människan på detta
Och att vi, tveksamt eller trosvisst, firar lilla klot i utkanten av vår galax.
Det berättas om helgonet Franciskus,
tillsammans på grund av ett särskilt barns
födelse, det som är allas. Detta budskapet är den store julälskaren och julkrubbans
genomgående i julens berättelser och sånger, tillskyndare, att han som barn följde
t. ex Stilla natt, heliga natt! Allt är frid. sina föräldrar till en julgudstjänst. En
Stjärnan blid, skiner på barnet i stallets strå känd teolog talade om ”Varför Gud blev
och de vakande fromma två. Kristus till människa.” Han talade och talade, men

Det är som främling till främling
som jag önskar er
God Jul!
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blev avbruten av barnet som ropade: ”Tyst,
så att vi kan höra Jesusbarnet gråta.” Det
är ett budskap även till oss i Linköping och
Saltsjöbaden.
Naturligtvis är medglädjen målet.
Ingenting i världen är vackrare än barnets
första leende. Leendet säger: Hör vi inte
samman, ni och jag? Jag är väl ert barn? Ni
tycker väl om mig?
Detta är den vackra början till
anknytningen, där människan blir mänsklig.
Till jul är denna anknytning universell. Vid
krubban finns därför även främlingarna,
djuren, halmen och himlens stjärnor, tiden
och evigheten.
Tårarna och leendet är tro. Franciskus
växte upp och blev mästare i tårar och
leenden. Tårar och leenden är första
stegen på helgonvägen. Leendet skall
frälsa världen. En sådan jul önskar jag er.
Då blir den välsignad.

Martin Lönnebo,
biskop, som fortfarande övar sig i tårar och
leenden.

FRÄLSARKRANSENS
SKAPARE
Frälsarkransen är ett modernt
radband skapat av Martin Lönnebo.
I Saltsjöbadens församling har vi kurser
i praktisk andlighet. Med radbandet
”Livets pärlor” utforskar vi vad andlig
livshållning inom den kristna tron
kan innebära.

Foto: Ester Sorri
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JUL
BAZAR

JUL
KONSERT

SÖNDAG 12/12
kl 12.00 i församlingshemmet

LÖRDAG 18/12
kl 16.00 & 19.00 i kyrkan

Julbazar i församlingshemmet med fiskdamm, ringdans, krubbutställning, tombola, hemlagad senap,
hembakt och mycket mer...

Julsånger av bl a
Bach, Händel, Alfvén och Rachmaninov
Saltsjöbadens Kammarkör och Kyrkokör
Stockholm Concert Orchestra
Dirigenter
Katja Själander och Björn Paulson
Biljetter: 150:- hos Thelanders Optik Saltsjöbadens Centrum
Ev. överblivna biljetter säljes i kyrkan 1 tim före konsert

JUL
SPELET
TORSDAG 23/12
kl 16.00 & 18.00 i kyrkan
Årets traditionella julspel med
Kyrkans barnkörer, solister och jazzmusiker
Dirigent
Katja Själander
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Lions
sjunger ut julen
TRETTONDAGSAFTON
kl 17.00 i kyrkan

5/1

Paulina Pfeiffer, sopran
Vincent Hashmi, tenor
Pianist/organist: Majsan Dahling
Biljetter 170 kr på Thelanders Optik,
i Bokhandeln samt i kyrkan en timme
före konsert
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Plats:
Församlingshemmet

kaffe, läsk, varmkorv, chips...

• Teater de Vill
• Jidion
• The Venges
• Next to Nothing
• Luciarocksmässa
• Born 53
• Blomqvist
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Gudstjänster 12 december - 9 januari

SALTA REN

ALLA EVENEMANG SKER I UPPENBARELSEKYRKAN UTOM NÄR ANNAT ANGES

8-16.30
10-16.30 ELLER TILL SISTA GUDSTJÄNST
SKOGSÖ KAPELL ALLA DAGAR KL 8-19
EXPEDITIONEN MÅ-FR KL 9-12, 13-16
KYRKAN ÄR ÖPPEN VARDAGAR KL
LÖ-SÖ KL

TREDJE ADVENT
Söndag 12 december
Kl 11.00 Min kyrka
Familjegudstjänst
Kl 12.00 Julbazar
i församlingshemmet
Lördag 18 december
Kl 16.00 och 19.00
Kyrkans Julkonsert
FJÄRDE ADVENT
Söndag 19 december
Kl 11.00 Gudstjänsten
firas på Saltsjöbadens sjukhus
Torsdag 23 december
Kl 16.00 och kl 18.00
Årets Traditionella Julspel
Kollekt: Skola för döva barn
och Situation Stockholm
Julafton fredag 24 december
Kl 10.00 Barnens julgudstjänst
Kollekt: Barncancerfonden
Kl 17.00 Julbön med sång av
sopransolist Madelaine Wibom
Kollekt: Situation Stockholm
Kl 23.00 Midnattsmässa
Sång av ensemble ur Kammarkören
Kollekt: Julkampanjen Nu tändas
tusen juleljus
Juldagen lördag 25 december
Kl 07.00 Julotta
Sång av ensemble ur Kyrkokören
Annandag jul söndag 26 december
Kl 16.00 Julmässa med sång och musik av
Frälsningsarmén
Kollekt: Frälsningsarmén

Nyårsafton fredag 31 december
Kl 17.00 Nyårsbön
Kollekt: Svenska kyrkans internationella
hjälparbete ”Rent vatten”
Nyårsdagen Lördag 1 januari
Kl 16.00 Festhögmässa
Söndag 2 januari
Kl 16.00 Församlingens
huvudgudstjänst på Sjötäppan
Trettondagsafton onsdag 5 januari
Kl 17.00 Lions Trettondagskonsert

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

2 133 34 SALTSJÖBADEN
748 19 00 FAX 717 49 09
SALTSJOBADEN.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/SALTSJOBADEN
KYRKPLAN

TEL

KYRKOHERDE
LASSE SVENSSON TEL
PRÄSTER

748 19 11
748 19 12

THOMAS ARLEVALL TEL
ANNA HÖGLUND TEL

Trettondag jul torsdag 6 januari
Kl 11.00 Internationell gudstjänst med
Margareta Nordström

748 19 10

FÖRSAMLINGSASSISTENT
LINDA JOHANSSON VIKARIE TEL

748 19 14

KYRKOMUSIKER

Lördag 8 januari
Kl 15.00 Konsert med
Robert Wells och Sofia Källgren
Söndag 9 januari
Kl 11.00 Högmässa

748 19 15
0706-01 72 12
MARIA GRÖNHAUG VIKARIE TEL 0704 13 84 49
KATJA SJÄLANDER TEL

BJÖRN PAULSON VIKARIE TEL

KYRKOSKRIVARE
CHRISTINA CERVIN ENELL TEL

748 19 00

KYRKOHERDEASSISTENT
MARGARETA EKDAHL TEL

748 19 09

EKONOM
JOHAN KÅGEBO TEL

748 19 07

FÖRSKOLECHEF
LENA ÅHMAN BLOM TEL

Annandag jul 26 december
Sång och musik med

Frälsningsarmén

748 19 35

FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN

748 19 33/34
748 19 31/32

PRÄSTKRAGEN TEL
RÖDA/GULA TEL
VAKTMÄSTARE

748 19 23
748 19 21
MICKE JAKOBSSON TEL 748 19 20
AGNETA BLOMQUIST TEL
HASSE OHLIN TEL

GRAVÄRENDEN

Julmässa kl 16.00
i Uppenbarelsekyrkan

MICKE JAKOBSSON TEL

SKOGSÖ KAPELL OCH KYRKOGÅRD
KURT FALLSTRÖM TEL

DIAKONIKRETSENS

Lördag 8 januari kl 15.00
i Uppenbarelsekyrkan

JULLUNCH

En konsert på Nya Året

Tisdag 14 december
kl 12.00 i församlingshemmet

Robert Wells
Sofia Källgren

Luciatåg av förskolans barn
och sång av Psaltarkören

Biljetter
Saltsjöbadens Bokhandel

748 19 20

748 19 22

SALTAREN
REDAKTÖR
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