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Köp Prästost!

Fest & tack!

28-29-30 mars blir det
en riktig festhelg i Saltsjöbaden. Avtackning
av Lasse Svensson som
slutar som kyrkoherde
i Saltsjöbaden efter
15 år! Festmässa och
konsert i Uppenbarelsekyrkan. Earth hour.
Prästostförsäljning i
centrum. Brunchsamtal
på Vår Gård.

ICA Supermarket Saltsjöbaden
skänker och präster och frivilliga säljer god ost. Pengarna
går till fasteinsamlingen
”Allt för att utrota hungern”
- Svenska kyrkans internationella
arbete. Ditt bidrag behövs!

Saltsjöbadens
centrum
Fredag 28/3
kl 10-19
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Äggröra och prinskorv. Nybryggt kaffe och upppiggande juice. Under brunchen - samtal om både
nybakt bröd och om att påverka och förändra.
Medverkar gör Maria Ludvigsson ledarskribent på SvD, bagaren Jesper Blomqvist,
Emil Häggbom m fl Begränsat antal platser.
Obs föranmälan senast 26 mars till
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Vad gör egentligen en kyrkoherde. Gills Simonsson reder
ut begreppen på sista sidan.

kyrkoherdar
på 100 år
Nils Widner
19 1 4- 19 2 1

Nils Widner, tidigare pastor i svenska
församlingen i Köpenhamn, tillträdde 1914. Nils Widners
verksamhet i Saltsjöbaden blev synnerligen
betydelsefull. Redan från början skapade
han bredd i det frivilliga församlingsarbetet.
Han var initiativtagare till Saltsjöbadens
Diakonikrets. Genom Nils Widners djupa
engagemang kunde Saltsjöbadens kyrkogård förläggas till Skogsö. Sveriges vackraste kyrkogård enligt hans egen utsago.
Lars Husén

Norrut i maj

Lasse Svensson tillträder sin
nya tjänst som kyrkoherde i
Sollentuna församling första
maj.

Earth Hour!

Nav och dirigent

9

Vår Gård
Lördag 29/3
kl 09

Miljontals människor visa sitt engagemang för
miljön genom att släcka ljuset under en timmes
tid, som en världsomspännande signal om att ta
klimatfrågan på allvar. Kl 20.30 slocknar lamporna
en efter en och kyrkan ligger i mörker.

Caspar Börjesson
19 2 3 -19 4 5
Caspar Börjesson,
som hade haft olika
tjänster utomlands
och skaffat sig värdefull erfarenhet av
församlingsvård valdes till kyrkoherde 1923.
Caspar Börjesson fullföljde den inriktning
för församlingsarbetet som Nils Widner
grundlagt och verkade för kristligt-socialt
arbete. Han tog initiativet till den lokala
insamlingen av ”Julfemman”till förmån för
diakonikretsen och församlingen. Caspar
Börjesson avled den 3 april 1945.
Lars Husén

Per Lundberg
19 4 5 - 19 5 6
Per Lundbergs verksamhet präglades av
hans intresse för en
rikare utformning av gudstjänsten och
av hans omvårdnad av ungdomen och församlingens äldre medlemmar. I egenskap
av lärare i kristendom var han medlem av
lärarkollegiet vid Saltsjöbadens Samskola.
På hans initiativ bildades 1948 Föreningen
Hem för gamla i Saltsjöbaden. Föreningens
uppgift var att anskaffa, äga och förvalta
bostäder åt äldre församlingsbor.
Lars Husén

Uppenbarelsekyrkan
Lördag 29/3
kl 20.30

Lars Lindhagen
19 5 7-197 2
Lars Lindhagen,
tillträdde som församlingens fjärde
kyrkoherde 1957. Han lämnade efter 15
års aktiv och framgångsrik tjänst över till
Ivar Poell.
Sven-Åke Cason

Festmässa!

Just nu pågår arbetet med att rekrytera ny kyrkoherde
till Saltsjöbaden.

Uppenbarelsekyrkan
Söndag 30/3
kl 11

Härlig festmässa i kyrkan.
Mustig körsång med Vokalensemble Alicia och Saltsjöbadens
kyrkokör. Orden. Bröd och vin.
Medarbetare, frivilliga, musiker mfl .
Efteråt lunchmingel och avtackning
av kyrkoherde Lasse Svensson!
Vi samlar in för att dela med oss

Tillsammans med kyrkor över hela världen arbetar Svenska kyrkan både långsiktigt med utvecklingssamarbete och kortsiktigt med katastrofhjälp. Vi finns i världens alla hörn. Vi vet vad som behövs på varje plats. Vi hjälper människor oavsett
religion att själva påverka och förändra sina liv. En viktig förutsättning för vårt
arbete är stödet från människor som du. Tack!
ALLT för att utrota hungern” - Svenska kyrkans fastekampanj pågår 2 mars - 13 april. Fokus ligger
på det vi tillsammans kan göra i Sverige och världen för att minska hungern.

Festkonsert!

Läs mer på nästa sida!

Kom & säg
hej till
Lasse!

Läs mer om vad vi kan göra
tillsamans på www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

vill du stödja direkt?
Plusgiro: 90 01 22-3

15 år av engagemang

Bankgiro: 900-1223

Tillsammans med Lasse
har vi i kyrkorådet haft ett
unikt samarbete, utmaningar har inte saknats
särskilt på den ekonomiska sidan, men ofta har
vi samlats kring lösningen
och inte problemet.

Via församlingens
gåvoshop: svenskakyrkan.se/
saltsjobaden

Jesus Christ Superstar
Stand up • Mingel

Att möta Lasse, att jobba
ihop med Lasse, är att
bli berörd och för många
av våra besökare har det
lett till ett engagemang
för vår församling som
t.ex. volontär, körsångare,
gudstjänstvärd eller hjälp
i köket

Fred Johansson musikalartisten som gjort hu-

vudroller i bl a Fame, Footloose, Cats, Les Miserables och Jesus Christ Superstar. Londonsångerskan
Hazel Fernandes som turnerat världen runt med
bl a Tina Turner, Celine Dion, Kylie Minogue, Robbie
Williams och Sinead O’Connor. Skådespelaren
Mikael Persbrandt som rör sig mellan teaterscener och filminspelningar i Sverige och utomlands
Tim Maple dirigent och musiker från Londons
West End. Komikern Johan Wahlström som
bland annat medverkat i tv-programet Parlamentet.
Nu möts de i Saltsjöbaden för en kväll med starka
texter, härliga sångnummer från Jesus Christ Superstar, och goda skratt. Efteråt mingel! Fri entré!
Ivar Poell

Inga-Britt Lindell

197 3- 19 80

19 8 1-199 2

Ivar Poell som i sin
prästerliga gärning
gav stort utrymme
för vad som då allmänt betecknades som
”högkyrkligt” innehåll. Detta kom ofta
till uttryck bland annat i hans predikningar, som utifrån aktuell biblisk text
öppnade för analys och jämförelse med
motsvarande budskap i andra delar av
bibeln. Han öppnade därmed portar till en
bredare bibelkundskap och förståelse för
många.
Sven-Åke Cason

Inga-Britt Lindell blev
historisk genom att
vid sitt tillträde 1981
bli första kvinnan i den befattningen. Hon
kom närmast från en tjänst i Össbykvarn
i Sörmland. Till församlingen knöts under
hennes tid ytterligare en kvinnlig präst
Karin Sjoqvist-Wernberg. Under 1980talet förbereddes bland annat församlingens engagemang i förskoleverksamheten, med start 1991 och som därefter
starkt har utvecklats.
Sven-Åke Cason

Uppenbarelsekyrkan
Söndag 30/3
kl 19

Sven Bergsten
19 9 2- 19 97
Sven Bergstens engagemang var, som
hos tidigare kyrkoherdar, starkt personligt styrt, inte bara
i omsorgen om församlingsbornas andliga välbefinnande, där han ofta arbetade ”i det tysta” genom hembesök och
direktkontakter. Under hans tid aktiverades även de förtroendevaldas roll och
medverkan i församlingsarbetet genom
en vitalisering av kommittéarbetet.
Sven-Åke Cason

Lasses arbete har under
dessa år präglats av vår
församlingsmission ”att
vi ska utifrån den kristna
tron bidra till att människor som bor och vistas
i församlingen kan möta
sin Gud, få en tro som bär
och leva ett liv i kärlek”
Anita Müllern-Aspegren,
kyrkorådets ordförande

Lasse Svensson
19 9 9 - 20 1 4
Det har varit händelserika femton år.
Närmast i minnet
ligger det fantastiska 100-årsfirandet.
Gudstjänstbesökarna har ökat, antalet
körer har ökat, flera olika grupper har
startats. Alla de generösa donationer som
möjliggjort satsningar och förbättringar.
Satsning på barn och unga. Konfirmandlägret i Strömstad som alltid är fulltecknat. Alla byggen som berört både barn,
äldre och miljön. Satsningarna på Skogsö.
Wilhelm.Douglas

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

»Men Mamma,
kan inte du bli
kyrkoherde?«

”Stafetten går vidare”
I snart 101 år har Salsjöbadens församling
och kyrka funnits, och det är många pastorsadjunkter, komministrar(medtjänare) och
kyrkoherdar som kommit och gått. Hur många
kyrkomusiker har inte verkat här, diakoner
och församlingsassistenter, kyrkvaktare och
kanslister? Skaran av frivilliga medarbetare
är enorm liksom körsångare, kyrkvärdar och
andra förtroendevalda.
Spännande process
Nu bryter Lasse Svensson upp för nya utmaningar som kyrkoherde i Sollentuna. Kyrkorådet skall välja och utse en efterträdare. Det
blir en spännande och intressant process. I
väntan på den som skall ta över kyrkoherdeuppdraget kan det vara meningsfullt att se på
församlingen och kyrkoherderollen en bit från
ovan. Varför är det så viktigt vem som blir ny
kyrkoherde, och vem är det som bestämmer i
Saltsjöbadens församling.
Kyrkoherden- både nav och dirigent
Kyrkoherde är den ursprungliga prästtjänsten.
Kirkiohärra blev så småningom kyrkoherde.
Utvecklingen har gått från ensamarbete till
arbetslag. Dagens kyrkoherdar har därmed en
hel orkester att spela med och många ekrar
på församlingens hjul. Så här lyder inledningsorden vid mottagningsgudstjänsten för den
nye kyrkoherden:
”En kyrkoherde skall, som varje präst, förkunna
Guds ord, förvalta sakramenten, leda församlingen i bön och tillbedjan i gudstjänsten,
undervisa och utöva själavård. Kyrkoherdens
uppgift är att vara församlingens andlige
ledare och tillsammans med övriga präster och
förtroendevalda tillse att allt sker med god
ordning och efter Guds vilja. Kyrkoherden skall
planera och samråda, uppmuntra och inspirera
medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro
på Herren.”

Lasse Svensson har varit kyrkoherde i Saltsjöbaden i
15 år. Han är omtyckt och känd för att vara initiativrik involverad i det som händer i samhället.
-När jag flyttade hit 2002 och fick kontakt med
församlingen blev jag överraskad av hur vardagligt
och äkta det var. Lasse och andra visade detta. Ett
exempel är att alla mina barn varit på julgransplundring hemma i Lasses vardagsrum och fått godispåsar och hjälpt till att städa undan tomtar.

Rekryteringsarbetet är också väl förankrat i organisationen.
-Det är en mycket demokratisk process. Tommy
Braathen har intervjuat alla i personalen. Deras synpunkter är mycket viktiga.

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos den
som vill bli kyrkoherde i Saltsjöbaden?
-Det måste vara en jordnära person som har en
vardag med Gud. Det ska också vara någon som har
en varm och välgrundad kristen tro och är tillgänglig. Vår vision för församlingen är att vi utifrån kristen tro ska hjälpa människor i Saltsjöbaden att finna
sin tro. Då behövs de egenskaperna och även plats
för humor i arbetet, säger Josefine Rejler.
Arne Hyckenberg

Till sin hjälp har kyrkorådet rekryteringsföretaget
Michaël Berglund.
-De är mycket proffsiga och går igenom alla ansökningar. Nästa steg är telefonintervjuer och till sist
ett urval på tre till fem sökande som vi träffar och
djupintervjuar. Samtidigt pågår en parallell process
i Domkapitlet som gör en behörighetsprövning av
dem som sökt kyrkoherdetjänsten.

Fotnot: Rekryteringsgruppen består förutom av Josefine av Anita
Müllern-Aspegren, kyrkorådets ordförande, Per Jedefors, vice
ordförande och Tommy Braathen

Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden.
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se, svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Stöd kyrkan

Plusgiro 10 00 64 - 5
Saltsjöbadens Diakoni Plusgiro 49 70 16-6
Gåvoshopen svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Detta har varit Lasses uppgift i 15 år. Vem
som tar över stafettpinnen vet vi senare i år.
Gillis Simonsson
Ansvarig utgivare: Lasse Svensson
Grafisk form: september
Tryckeri: Typografiska Ateljén

»Men Mamma, kan inte du bli kyrkoherde?«
Elin, 8 år, frågar mamma Josefine, som just
berättat att ”Lasse präst” ska sluta sitt arbete
som kyrkoherde i församlingen. Nu har Josefine
Rejler inga planer att bli kyrkoherde, men hon är
i högsta grad delaktig i att hitta en efterträdare
till Lasse Svensson. Josefine är med i rekryteringsgruppen som är en del av kyrkorådet.

Fanbärare och brobyggare
Alla präster är VDM - Verbi Divini Minister-det
gudomliga ordets tjänare, men kyrkoherden är
också ADM - Administrationis Divini Minister, den gudomliga ordningens tjänare. Då blir
ledarrollen central. Det gäller att få alla i församlingen att dra åt samma håll med tydliga
mål och med en inspirerande fanbärare i täten
som i lyhördhet mot Kyrkans tro och bekännelse också vill bygga broar mellan teologi
och politik, mellan söndag och vardag, mellan
grupper och medlemmar och mellan församlingen och samhället i stort.

