SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING ÖNSKAR

januari 2013

Ny kör i vår
Solsidan Singers
Gillar du att sjunga? Kanske vet du inte hur
noterna fungerar, men vill lära dig lite mer?
Nu har du chansen. Under våren starar en
ny kör i Saltis. Namn på kören är inte klart,
men ”Solsidan Singers” är ett förslag med
glimten i ögat. Det är en kör för dig som
pluggar eller söker jobb, är hemma med
barn eller jobbar. Körledare är Fernando
Concha som vi förra våren kunde se som
sångcoach i tv-programmet ”Den sjungande
trappuppgången”.
I januari firar vi våra gudstjänster på annan plats än i Uppenbarelsekyrkan. Bildcollaget ovan: prästen
Helena Hansson på Sjötäppan och Psaltarkören i Salongen på Sjukhuset. Foto: Arne Hyckenberg.

Nya platser under januari
Sjukhuset, Sjötäppan, Skogsö
I januari pågår rengöringsarbeten inne i
Uppenbarelsekyrkan. Alla levande ljus i kyrkan genom åren och värmen från elementen har gjort att damm med fett sätter sig
på väggarna och altaret. Kyrkan kommer
därför att vara stängd under januari vilket
innebär att mässorna på tis- och onsdagar är inställda. Söndagsgudstjänsterna
kommer vi däremot att fira på tre andra
platser: Saltsjöbadens sjukhus, Sjötäppan
och Skogsö.
Det är en tradition att vi en gång om
året har vår vanliga söndagsgudstjänst
på Sjötäppan i Sjösala, och en gång om
året i Salongen på Saltsjöbadens sjukhus.
Bland de första kristna firade man gudstjänsten på söndag hemma hos varandra;
i vår församling bor en del människor på

Saltsjöbadens sjukhus och Sjötäppan, nu får
vi tillfälle att fira gudstjänst där ”hemma”. Vi
passar också på att ha en av januari månads
gudstjänster på Skogsö. Där är vackert året
runt, men klädd i vinterskrud är kapellet
något speciellt. Vi har gudstjänstvärdar som
hjälper dig att hitta på Saltsjöbadens sjukhus
och Sjötäppan. Samåk som vanligt, men har
du ingen att åka med så ring oss i god tid för
information om KyrkTaxi, 08-748 19 00.
kyrktaxi: Det är diakonikretsen i församlingen som står för kostnaderna för KyrkTaxi;
bli medlem eller månadsgivare i Diakonikretsen, så hjälper du till att finansiera kyrktaxin;
diakonikretsen gör mycket mer från 2013 för
både unga, familjer och äldre, bland annat står
diakonikretsen för kostnaderna för kyrkans
familjerådgivning. Bli medlem i Diakonikretsen
genom att sätta in 100 kr på PG 49 70 16-6.

Januariprogrammet hittar du på andra sidan! VÄND

Fernando Concha är flitigt anlitad som sångare
och har medverkat i olika operaföreställningar,
musicals, konserter och teaterproduktioner.
kortfakta: Kören övar 10 gånger i vår. Start
12/2. Tisdagar kl 19 – 20.30. Final i maj. Ingen
kostnad. Anmäl dig till saltsjobaden.forsamling
@svenskakyrkan.se

Körer för alla åldrar
Vi har fler körer. Vokalensemblen
Alicia och Saltsjöbadens kyrkokör, här
behövs att du har körvana och kan
läsa noter. Är du i ”plus”-åldern så
passar Psaltarkören bäst. Vi har också
babysång och barnkörer. Mer info kan
du få av körledarna Katja Själander och
Jenny Tjärnström, tel nr på nästa sida.
PS. På vår förskola övar vi sång varje
vecka med barnen. Läs mer på vår
hemsida. DS

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

på gång 9/1 - 3/2
onsdag 9 januari
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.
söndag 13 januari
11.00 Gudstjänst på Saltsjöbadens sjukhus. Körsång. Kollekt: Svenska kyrkans
unga i Stockholms stift.

torsdag 24 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång &
café, Församlingshemmet.
söndag 27 januari
11.00 Mässa på Skogsö. Körsång.
Kollekt: Svenska bibelsällskapet.

onsdag 16 januari
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.

onsdag 30 januari
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.

torsdag 17 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång &
café, Församlingshemmet.

torsdag 31 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång &
café, Församlingshemmet.

söndag 20 januari
11.00 Gudstjänst på Sjötäppan, Körsång.
Kollekt: Hela Människan.

söndag 3 februari
11.00 Mässa i Uppenbarelsekyrkan Körsång.
Kollekt: Stockholms stifts kyrkosångarförbund

onsdag 23 januari
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.

Under januari är det inga lunchmässor på
tisdagar eller kvällsmässor på onsdagar.r.

Till
minne

Kyrkan
100 år

Sänd ett gåvogram för att hedra
minnet av någon avliden. Hedra
minnet av en avliden med en gåva
till Diakonikretsen i Saltsjöbadens
församling. Vi sänder ett vackert
Gåvogram till de anhöriga.

Vi behöver lägga om taken på
Uppenbarelsekyrkan och byta
en del takpannor. Hjälpa gärna
till, ge en födelsedagspresent
till kyrkan.

Ring 08-748 19 00 så berättar vi mer.

Köp en ”takpanna” i gåvoshopen
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
eller ring 08-748 19 00.

Du kan också beställa via gåvoshopen
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

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

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
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

Gilla kyrkan - också på Facebook!

2013 fyller Uppenbarelsekyrkan 100 år!
Det kommer vi att fira på olika sätt, framför allt under en speciell festvecka 13-19
maj. På programmet står 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

Konserttips, tankar inför
söndagen, stämningsögonblick,
bilder tankar
mm. Ominför
du vill vara med i
Konserttips,
flödet från församlingen, gå in på facesöndagen, stämningsögonblick, bilder
book.com/saltsjobaden, gilla oss och dela
mm. Om du vill vara med i flödet från
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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