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Festa i fastan
- är det ok?
Jo visst… men fastan är också en tid,
en möjlighet, för oss att kanske sakta
ner tempot lite extra och fundera över
vad som är väsentligt i våra liv.
Fastetiden inleds i och med Askonsdagen
den 13 februari och håller på 40 dagar
fram till påskafton. Det är en tid för dig
och mig att närma oss varandra och Gud
genom att påminna oss om vad som verkligen är viktigt, kanske avstå från något i
våra liv, något som tar mycket av vår tid i
anspråk för att istället släppa in Gud.

Antar du utmaningen?
Jesus gav sig ut i öknen i 40 dagar. För att
vara ensam med sig själv och tillsammans
med Gud. Din och min ökenvandring, vår
fastetid, behöver inte vara en ”Jesuökenvandring” men låt oss under 40 dagar, avstå från något i våra liv. Något som kanske
blir en utmaning att ”välja bort” en period.
Facebook, tv, lösgodis och möjligheter att
shoppa varor från hela världen fanns inte
på Jesu tid, men kanske är det något sånt
som får dig och mig att glömma vad som
verkligen spelar roll. Det kan vara svårt att
välja bort det som vi är vana att unna oss.
Men just det svåra och utmanande kan föra
tanken tillbaka till Jesus själv som gick just
den svåra vägen för din och min skull. Att gå
den vägen är inte lätt, men i fastan kan vi
öva oss i att ta ett litet steg i taget mot mer
medmänsklighet, mer mod, mer kärlek.
Låt oss tillsammans anta utmaningen att
välja bort något för att välja till en stund
med Jesus i våra liv.
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Nu startar ”Allt för att utrota hungern”.
Svenska kyrkans fastekampanj för att
ge fler familjer mat på bordet. I Saltsjöbaden kan du köpa hembakta semlor, ge
kollekt, njuta av musik och samtidigt ge
en gåva/entré mm.
Varje morgon går miljontals barn hungriga till skolan. Många är barn till fattiga
småbönder i länder där jämställdheten har
låg prioritet. Statistik från FN:s jordbruks-

Varje krona
är värdefull!
organ, FAO, visar att om fler kvinnor fick
möjlighet att bruka jorden på samma villkor
som män kan skördarna i världen öka så
mycket att mellan 100 och 150 miljoner

människor skulle slippa gå hungriga. Svenska
kyrkans internationella arbete stödjer därför
flera projekt som syftar till ökad jämställdhet
mellan män och kvinnor. I t ex Bangladesh får
kvinnorna hjälp att organisera sig lokalt och
utbildning i sina rättigheter. Utbildning och
påverkansarbete bidrar också till att minska
antalet tidiga giftermål vilket ökar unga
kvinnors chans att få gå i skolan och skaffa
sig en egen försörjning. Var med och utrota
hungern du också! Varje krona är värdefull!
10/2 - 24/3: I Saltsjöbaden kan du stödja
kampanjen på olika sätt, bl a genom att köpa
semlor efter gudstjänsten 10/2, lyssna på Jazz
for the world (entré 120 kr) 3/3, köpa prästost
på Tippen 22/3 eller att lyssna på Göran
Skytte med efterföljande mingel 24/3. Du kan
också ge kollekt i kyrkan eller köpa en digital
prästost i vår webbshop. Är du företagare kan
du köpa ett företagsbevis. Mer information
hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden.

Sportlovskul!
För dig i åk 4, 5 & 6: Slalom, pyssel, bak, sticka, lunch, spel mm
För dig i åk 7: Skidresa till Kungsberget.
Anmälan (senast 15/2) & info: svenkakyrkan.se/saltsjobaden
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

på gång 6/2 - 28/2
Öppet hus Babysång & café. Träffa
andra barn och föräldrar. Under
”babysångstunden” sjunger vi både
kända och nya sånger tillsammans.
Varje torsdag 09.00-12.00
Församlingshemmet.
onsdag 6 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmäsa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.
19.00 Kan man tro - på Teologen Marcus
Borgs tankar om andlighet?
Församlingshemmet.
söndag 10 februari
11.00 Min kyrka. Sång av Körlekis, Barnkören. Hembakade semlor tillförmån för Svenska kyrkans internationella arbete. Kollekt till
Svenska kyrkans internationella arbete.
tisdag 12 februari
11.45 Lunchmässa.
12.00 Diakonilunch. Årsmöte. Prästen
Anna Höglund berättar om sin diakonala
inriktning. Anmälan senast 8/2 08-748 19 14.
onsdag 13 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Ung i kyrkan.

söndag 17 februari
11.00 En Mässa med Livets Pärlor.
Efteråt Frälsarkranssoppa á la toskansk
tomatsoppa. Kollekt till S:ta Katharinastiftelsen och Seglora smedja.
tisdag 19 februari
11.45 Lunchmässa.
13.30 Rörelse & ro. Församlingshemmet.
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.
onsdag 20 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
10.00 Barngudstjänst.
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.
söndag 24 februari
11.00 Mässa. Kollekt till Sveriges kristna råd.
tisdag 26 februari
11.45 Lunchmässa.

k yrkoherde
Lasse Svensson, 748 19 10
k yrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl, 748 19 09
k yrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00
gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20

Glad
Påsk!
präster
Thomas Arlevall, 748 19 11
Anna Höglund, 748 19 12
Helena Hansson, 748 19 13

k yrkomusiker
Katja Själander, 748 19 15
Jenny Tjärnström, 748 19 16
församlingspedagog
Ulrica Hamrin, 748 19 14

onsdag 27 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
Öppet hus för föräldralediga. Det är ni
som kommer som bestämmer vad ni vill
göra. Leka, fika, sjunga, prata...
Nyhet - Varje fredag
09.00-12.00 Församlingshemmet

vaktmästare k yrk an och skogsö
Agneta Blomquist, 748 19 23
Kurt Fallström, 748 19 22
Tom Hedberg, 748 19 08
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Ekonomi tel 748 19 07
Förskolechef Lena Åhman Blom 748 19 35
Förskolan Nyckelpigan 748 19 31-34

Kan man tro?

Sopran, alt eller bas?

Många tror nog på någonting, men ibland
kan det vara svårt att sätta ord på det. Vi
träffas, fikar och tänker gammalt och nytt.
6/2, 20/3, 17/4 april kl 19.00-20.30

Saltsjöbadens kyrkokör söker fler sångare.
Kontakta Katja Själander för provsjungning, 076-125 07 15,
katja.sjalander@svenskakyrkan.se

Köp prästost Kom med!
Köp en digital olagrad prästost i vår
webbshop där pengarna går till
”ALLT för att utrota hungern”.
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

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

i Svenska kyrkan och stöd din lokala
församling här i Saltsjöbaden.
Kontakta församlingsexpeditionen 08-748 19 00.

Uppenbarelsekyrkan 100 år - Festvecka 13-19 maj
Frukostseminarier, jubileumskonsert, teater, föredrag om Wallenberg, Boberg,
Söderblom m fl, utställningar, barnaktiviteter, festgudstjänst med biskop
Eva Brunne, musik av Georg Riedel, kyrkrodd, ungdomskväll, m m.

1913 - 2013

Du kan också maila oss:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
Plusgiro 10 00 64 - 5
Saltsjöbadens Diakoni Plusgiro 49 70 16-6

Gilla kyrkan - också på Facebook!
Konserttips, tankar inför
söndagen, stämningsögonblick,
bilder tankar
mm. Ominför
du vill vara med
Konserttips,
i flödet från församlingen, gå in på
söndagen, stämningsögonblick, bilder
facebook.com/saltsjobaden, gilla oss
mm. Om du vill vara med i flödet från
och dela med dig av dina tankar!

församlingen, gå in på facebook.com/
saltsjobaden, gilla oss och dela med
Ansvarig utgivare: Lasse Svensson
dig
avform:
dinaseptember
tankar!
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