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Ljus ger liv ...
När vintern kommer nära och det är som mörkast
blir det så viktigt att tända ljus. Ljuset banar en väg
genom mörkret. Ljuset värmer oss och i sin lilla låga
bär det både vår längtan och hopp...

... till den förunderliga natt som inte är någon annan lik.
Adventstiden är en härlig tid! Förväntan och längtan,
och så alla förberedelser... Tiden verkar rusa fram för
att allt skall hinnas med. Kalendern är fylld.
Det ska fejas och pyntas, glöggmingel, klappar och
rim, bak och mat, stearinstöpning och julmarknad,
kransar och hyacint, konserter och avslutningar...
allt i en härlig blandning i en väldig fart.

I gammal tradition var adventstiden en möjlighet att
stanna upp och reflektera, liksom öppna en lucka i taget. Hinna se och betrakta, lyssna in och bara få vara...
Vi vill därför inbjuda alla till en adventskalender med
luckor som öppnar för stillhet och bön, men också
livfulla musikupplevelser och julspel, några oväntade
möten och härliga överraskningar ...
Luckorna på kommande sidor är vår inbjudan till en
spännande blanding av adventsljus, sånger och musik,
konserter, dofter, ord, gudstjänster och nyårsfest.
Här är kalendern för advent, jul och nyår i
Saltsjöbadens församling.

Öppna och följ luckornas
väg under december

»Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje,
en glädje för hela folket. I dag har en
frälsare fötts åt er i Davids stad, han är
Messias, Herren. Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är
lindat och ligger i en krubba«

text: Maria Eksmyr

13
Advent är här! Första luckan är redan
öppnad. Och från den strömmar den
välkända sången ”Hosianna, Davids
son!”
En jubelsång om frihet och frid.
Hosianna betyder ”Herre befria”
Vi har tänt det första ljuset av fyra.
Ljuset banar en väg genom mörkret.
Det värmer oss och i sin lilla låga bär
ljuset både vår längtan och hopp...
... till den förunderliga natt som
inte är någon annan lik.
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Så, mitt i adventstiden, när mörkret tätnar strålar en krans av ljus
bakom lucka 13. Fast, i år gläntar vi
på den luckan redan i sen kväll den 12
december.
Vi möts av det väntade, men också
något oväntat. Sånger om kärlek och
svek strömmar ut och vi får se kampen mellan gott och ont, mörker och
ljus på nära håll och ett kors. Lucia är
ung och modig! Hennes liv inspirerar!
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Vi öppnar luckorna dag
för dag och möts av
doften av stjärnanis,
kanel och kardemumma,
citrus, glögg och
nystöpta ljus, hyacint,
mossa och granris.
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Det andra ljuset tänds. Bakom lucka 7
finner vi en frukt i violett, ett fikon.
Jesus talar om fikon i denna söndags
text. Är det en tillfällighet att fikonets
färg är samma som kyrkans under
advent?
Eller, när vi öppnar frukten finner vi
massor av små kärnor och påminns om
frågan ”vad är kärnan i livet?”
Fikonet blir en fin bild. Till advent
hör också eftertanke och reflektion.
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Fler luckor öppnas och
doften av nybakade
lussebullar sprider sig!
Kryddan saffran är
läkande. Också den en
god bild för Guds advent,
Guds ankomst att göra
trasigt till helt, i oss och
med varandra.

I dopet är vi alla barn i Guds familj och
Jesus är vår bror. Dopets dräkt är vit för
det nya livet vi får, som inte kan ses med
ögat men förstås i hjärtat. Just därför
lät Jesus barnen vara en förebild för tro
och liv.
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Bakom barnen tonar Bachs Juloriatorium
fram. Så vackert! Musik och sång berör,
liksom det sceniskt sköna. Modern och
barnet. Här kan vi få tid att stanna upp
och bara vara, förnimma känslan...
...en längtan efter frihet och frid.
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Det fjärde ljuset tänds.
Och brinner så vacket. Jag
tänker på Maria och hur
hon svarde ja till Guds advent. Hon bar honom först
under sitt hjärta och sedan
i sitt hjärta. Maria är Livets
ljus allra första ljushållare!
Vi firar detta i en mässa
på Saltsjöbadens sjukhus.

Jul, jul strålande jul glans över vita...
...blir det månne någon vit jul?!
Knarrande skor och spark i hög fart
- jag kommer ihåg som liten att det
var riktigt kallt där uppe i norr.
Den 23:e är det liv i luckan! Julspel
som traditionen bjuder. Snö eller
inte, så blir det Julspel som traditionen bjuder!
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Nu tändas tusen juleljus och barnens
ögon tindrar som mest, och då vet man
att nu är det jul.
Bakom lucka 24 finns krubban där himmel och jord möts. Och runt krubban ser
jag barns ansikten jag känner igen och
deras familjer - hela kyrkan fylls av sång!
Så hör vi kyrkans klocka slå fem, fram
klingar sång av välkänd röst. Hon sjunger
om julefrid i stämningsfull julbön.

Lucka 25 måste öppnas i
ottan! Då är det Herdarnas gudstjänst. Tänk, de
var först att se barnet i
krubban! Kanske är det
just därför som den firas
så tidigt?!

Djupt blå är nattens himmel. Plötsligt
strålar ett fantastiskt ljus! Vi hör änglasång om Guds frid på jorden. Vi firar
Änglarnas mässa i kyrkan i natten och
berörs av sången ”O helga natt” av ung
tenor Carl och sopran Susanne.
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Lucka 28. Vi anar havet och
känner en doft av nybakat bröd. Det dukas upp en
frukost på Skogsö i källaren ... och sedan ett bord
i kapellet också med bröd,
fast här med en bägare av vin
- de enkla ting av bröd och
druva som också är krubbans
hemlighet.
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Vår kalender fortsätter med lucka 26. Det är
Stefanos dag, som firas
med jazziga toner.
Julens sånger med ett
skönt gung!
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Årets sista dag blir en bön med
tacksamhet för det år som
fyllts av Var dag med Gud!

Tider och medverkande hittar du på nästa sida
och på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

foto: Arne Hyckenberg (12, 23, 24, 25, 31) Andréas Lindström (1, 10, 14, 26) Magnus Aronsson (21) Jonas Tobin (7), Arkivbilder
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Tredje advent! Bakom luckan ser vi
skaran av barn från Nyckelpigan som
sjunger, skrattar och är klädda i
vitt. En härlig påminnelse om dopet!

På gång jul & nyår

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan
utom när annat anges

johann seba stian bach

Juloratoriet

Fredag 12 december
20.00 Fackeltåg från Fritidsgården (Tippen) till kyrkan.
20.30 Mässa. 21.00 Fika. Församlingshemmet.
22.30. Luciadrama. Det väntade fast ändå inte…

sofia niklasson
sopran

anna zander
a lt

johan christensson

Närmare sju miljoner barn dör varje år utan att ha
firat sin femte födelsedag. Tänd ett femte ljus i jul
– för alla barns rätt till mat, rent vatten och sjukvård.

tenor

lars johansson brissman

SMS:a LJUS till 72905 och ge 50 kr!

på tidstrogna instrument

SMS:a LJUS
till 72905
och ge 50 kr

katarina bengtson dennis
k o n s e r tm ä s ta r e

johan christensson
regissör

katja själander
dirigent

söndag 14 december kl 15 & 18
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Uppenbarelsekyrk an I saltsjöbaden
Entré 150 kr • 50 kr för barn/ungdomar undEr 18 år

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

smittande melodier, smäktande arior, medryckande berättelser och pampiga orkesterpartier!
08-748 19 00
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
facebook.com/saltsjobaden

Kärlek och svek. Kampen mellan gott och ont,
mellan mörker och ljus. Det väntade. Det oväntade.

Julspelet
i saltis

LUCIADRAMA
Fredag 12 december kl 22.30
Vokalensemble Alicia. Dir Peter Sterner Gunnarsson

Kl 10 Barnens julgudstjänst
Kl 17 Julbön

solist Madelaine

Wibom

Kl 23 Midnattsmässa

Ensemble ur Kyrkokören
solister Susanne Francett
Carl Osterman

Julafton
nyårsafton 31 december kl 16

Maria: Susanne Francett
Josef: Fredrik Sparrman
Barn och vuxna från församlingens körer
Katja Själander, piano
Annette Leitz, flöjt
Dirigent: Peter Sterner Gunnarsson
Regi: Thomas Arlevall

23 december kl 16 & 18

Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden. 08-748 19 00
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se,
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Tisdag 23 december
16.00 & 18.00 Julspel. Solister, sångare, musiker.
Julafton 24 december
10.00 Barnens Julgudstjänst.
17.00 Julbön. Solist Madelaine Wibom.
23.00 Midnattsmässa. Ensemble ur Kyrkokören.
Solister Susanne Francett och Carl Osterman.

JAZZ
I JUL
Annandag jul
26 december kl 16
18 januari kl 16

Väldssaxofonisten Anders Paulsson,

Saltsjöbadens församling

Söndag 21 december
11.00 Mässa. Saltsjöbadens sjukhus.

Annandag jul 26 december
16.00 Jazz i jul - musikgudstjänst.
Gunnel Mauritzon, sång, Stefan Gustafson, piano,
och Patrik Boman, kontrabas.

nyårsdagen 1 januari kl 16

Gott nytt år!

Onsdag 17 december
18.30 Kvällsmässa.

Juldagen 25 december
07.00 Julotta. Ensemble ur Vokalensemble Alicia.

vintermusik

med mottagningsmingel

Tisdag 16 december
11.45 Lunchmässa.

Gunnel Mauritzon sång
Patrik Bohman kontrabas
Stefan Gustavsson piano

Nyårsbön

Festmässa

foto: alex&martin, andréas lindström, arkiv resp solist

bas

saltsjöbadens kyrkokör
medlemmar ur
vokalensemble alicia
stockholms bachsällskap

Söndag 14 december
10.00 Luciagudstjänst. Nyckelpigans förskola
sjunger Luciasånger i gudstjänsten. Alla barn som vill
får vara med och sjunga. Kom gärna utklädd till tärna,
tomte, stjärngosse, lucia eller pepparkaksgubbe!
Efteråt julmarknad med försäljning av lussebullar,
ljus, tändsticksaskar, äppelkranser, mössor, förkläden
och tröjor från Sydafrika (Philaniprojektet). Fiskdamm. Korv och bröd till barnen. Plus… besök från
Betlehems stall! Intäkterna går till ”Låt fler fylla fem”
Svenska kyrkans internationella arbete.
15.00 och 18.00 JS BACH Juloratoriet del 1-3
i sceniskt uppförande! Sofia Niklasson, sopran, Anna
Zander, alt, Johan Christensson, tenor och regissör,
Lars Johansson Brissman, bas, Saltsjöbadens kyrkokör,
Medlemmar ur Vokalensemble Alicia, Stockholms
Backsällskap Katarina Bengtson Dennis, konsertm,
Katja Själander, dirigent. Entré 150 kr
(Under 18 år 5o kr) Biljetter: Synsam Saltsjöbaden,
katja.sjalander@svenskakyrkan.se samt vid entrén.

tillsammans med organisten Andrew Canning
och Sigtuna Sångensemble!

Julklapptips!
Köp biljetter till konserten och ge
bort i julklapp. Alla intäker går till
Saltsjöbadens Diakoni! Entré 100 kr.
Förköp: Se svenskakyrkan.se/
saltsjobaden alt exp 748 19 00.

Stöd kyrkan

Plusgiro 10 00 64 - 5
Saltsjöbadens Diakoni
Plusgiro 49 70 16-6

Söndag 28 december
09.00 Frukost. Skogsö kapell.
10.00 Mässa. Skogsö kapell.
Nyårsafton 31 december
16.00 Nyårsbön.
Nyårsdagen 1 januari
16.00 Festmässa. Efteråt mottagningsmingel.
Söndag 4 januari
11.00 Mässa. Sjötäppan.
Trettondedag jul 6 januari
16.00 Mässa i Fisksätra kyrka (obs).
Efter mässan enkel orientalisk måltid.
Onsdag 8 januari
18.30 Kvällsmässa.
Söndag 11 januari
11.00 Min kyrka - Mässa med små & stora.
Onsdag 14 januari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
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Del 1-3 i sceniskt uppförande!

