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De sista orden

Först var det några kvinnor, på väg till
graven för att med oljor smörja den
döde Jesus kropp. Allt hade ju gått så
fort; avrättningen på fredagen, en snabb
gravsättning, det var ju strax helg. Nu
var kvinnorna på väg för att göra Jesus
och graven fin. Men deras upplevelse vid
graven… helt oväntad. Rädda och omtumlade springer de iväg för att berätta,
men de vet inte vad de ska tro; lärjungarna
springer ut. Johannes först, och så Petrus.
Hade Jesus legat där död skulle berättelsen stannat här. ”Det var en mycket fin
människa, som alltid satte andra först och
hjälpte andra. Hans predikningar… det var
som att höra Gud själv tala.” Så kunde det
ha stått i en dödsruna. Nu fick de i stället
möta sin allra bästa vän igen. Livs levande.
Livet förändrades. De hade mött en kärlek
och glädje, upprättelse och förlåtelse utan
like. Och utan krav på motprestation. Allt
bara fanns där att få och ta emot. Utan
motkrav. Utom möjligen detta: Ge vidare. Gå
ut, berätta, ”pay-it-forward”. Och nu kunde
de berätta – inte bara om god mänsklig
kärlek och humanism, utan också om detta:
livet har en fortsättning vidare efter vår död.
Döden är inte slutet, men porten vidare. Ditt
liv är inte bara tillfälligheter och slump. Ditt

ledare i Saltaren, och de sista orden är inte
mina utan Jesus. ”Gå ut… döp och lär...”
och så kommer det: ”Och se, jag är med er
alla dagar till tidens slut.” Det finns inget
Tillvaron är så olika. Våra liv gestaltar sig
och blir olika. Inte alla blir vuxna, en del dör större att få säga och dela än detta: Gud
är med oss. Alltid. Ständigt. Vilken tröst,
unga. En del verkar ha så lyckliga liv, en
del är så framgångsrika. Tror vi. Andras liv hopp, kärlek, närhet, värme. Alla dagar.
verkar vara kantade av ständiga prövning- Var dag med Gud.
ar. Tänker vi. Än värre: en del människor
har varken mat, vatten, kläder, inget hem,
många är berövade mänsklig frihet och
lever under fullständigt omänskliga förhållanden. Det ser vi. Om vi orkar.
liv spelar roll. I Guds värld, i Guds väv, är ditt
liv, din livstråd lika viktig som allt annat.

Lasse Svensson
”Pay-it-forward”. Ge vidare. Dela. Dela
kyrkoherde 1999-2014
mat och bröd, kläder, skydd, fred så att
lasse.svensson@svenskakyrkan.se
alla får en chans. Och dela hoppet som
tron på Gud ger.
Detta är kyrkans rörelse. Ena stunden
säger Jesus: Kom. Kom till mej alla ni som
är trötta, tyngda av bördor… nästa gång
säger han: Gå. Gå ut i världen. Gör folk
till lärjungar – sådana som inte bara vet i
huvudet en massa saker, men som lever ut
och delar Guds liv. ”Döp och lär” sa Jesus.
Jag är tacksam, stort tacksam. Femton
år har jag fått vara kyrkoherde i Saltsjöbadens församling. Jag har fått ofantligt
mycket i mötet med alla människor här
och i mitt arbete och i alla gudstjänster.
Jag är stort tacksam. Djupast är min tacksamhet till Gud – att jag fått en tro, och
Gud gett mej alla sina goda gåvor. ”Dela”.
Pay-it-forward. Jag har försökt, och gjort
det med glädje i Gud. Detta är min sista

Döpta
Siri Else Jennie Palm Johansson
Adam Gustav Ridal
Jackie Lindqvist
Milia Linnéa Nivelius
Fred Nicholas Stenmo
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foto Arne Hyckenberg

O

m Jesus inte hade uppstått hade
jag aldrig skrivit denna ledare.
Om inte de som var med hade berättat
så hade vi aldrig fått veta. Men deras liv
förändrades radikalt.

Saltsjöbadens församlings vision och mission

v i s i o n Var dag med Gud
m i ss i o n Vi skall utifrån den kristna tron
bidra till att de som bor och vistas i Saltsjöbadens
församling, kan finna sin Gud få en tro som bär
och leva ett liv i kärlek.

Avlidna
Göta Maria Andersson
Stig Lennart Bark
Nils Dellgren
Johanna Elisabet Hedlund
Göran Åke Roland Tengqvist
Lydia Eleonora Wikman
Lars-Erik Gunnar Lundborg
Amparo Palomares
Frida Louise Margareta Herlitz
Anders Magnus Matstoms
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

Nästan 100 år

Nästan som hemma. Svenska kyrkan finns på 45 platser i världen. En refug
och rastplats, och någonstans där du kan söka hjälp och känna dig hemma.

foto Linda Mickelsson

Ska du ut och resa?

I februari avslutade syföreningen sin verksamhet med kaffekalas efter nästan 100
verksamma år (1917 – 2014)! Två av
föreningens kvarvarande medlemmar: Karin Rönne och Gunnel Christensson var på
plats. Två kunde inte vara med, Ingrid Hagberg och Gunvor Westelius. Dagen till ära
gästades syföreningen av både kyrkvärdar,
kyrkorådets ordförande och kyrkoherden.
Förutom gott kaffebröd och gemenskap
avslutades verksamheten med psalmen
”Verka tills natten kommer…” Christina Kock
håller på med en dokumentation av syföreningen och vad föreningen har fått betyda
för Saltsjöbaden.

Kanske ska du ut och resa i Påsk. Eller är du på väg i jobbet till London, Bryssel
eller New York?
Kanske har du någon i familjen som bor utomlands eller är backpacker? Svenska kyrkan finns på 45 platser i världen. En refug och rastplats, och någonstans där du kan
söka hjälp och känna dig hemma.
Ett enkelt sätt att hitta till Svenska kyrkan i utlandet är via appen ”Utomlands”.
Den finns att ladda hem gratis på App Store eller Google Play. Där kan du söka efter
Svenska kyrkan utomlands via karta, stad eller land samt få färdbeskrivningar från där
du befinner dig. Du får även erbjudanden om kaffeservering, övernattning, vigsel.
foto Elless

Varje månad på Sjötäppan och Sjukhuset

Saltsjöbaden - Italien t/r

En gång i månaden besöker prästen Anna Höglund och musikern
Jenny Tjärnström Sjötäppan och Saltsjöbadens sjukhus.
Ofta håller de en enkel andakt. Ibland firas mässa. Förutom de boende på Sjötäppan
och Sjukhuset brukar några från personalen och ibland också några anhöriga komma.
- Jag tror att speciellt sången och musiken uppskattas mycket. Ofta brukar vi bestämma psalmer utifrån vilket tema andakten har. Men ibland låter vi också de äldre
önska psalmer. Då är det ofta de gamla kända psalmerna som brukar komma upp som
”Härlig är jorden”. Om vi använder oss av de ”nyare” psalmerna brukar
Anna och jag sjunga dem som solosånger, vilket uppskattas mycket, berättar Jenny.
Både Jenny och Anna har blivit kända ansikten
på Sjukhuset och Sjötäppan:
- Det är en poäng med att det alltid är vi två som kommer, för då skapas en relation vilket underlättar för andra
samtal. Samtidigt så lär vi känna denna del av församlingen
foto Gustaf Hellsing
bättre, berättar Anna.

Inbäddad i det böljande umbriska bergslandskapet ligger italienska Assisi. En medeltida
stad med grönskande dalgångar där man
på håll skymtar snötäckta alper. Under
påsklovet åker Saltsjöbadens lovkonfirmander dit för dagar med bl a pilgrimsvandring,
bibeltips, lekar, italiensk mat och påskfirande.
Konfirmation blir det på Uppenbarelsekyrkans ”födelsedag” den 18 maj.

foto Arne Hyckenberg

Vikarierande kyrkoherde
Från och med 1 maj är Thomas Arlevall
vikarierande kyrkoherde.
Thomas har arbetat som präst i Saltsjöbaden i 12 år
och är väl insatt i församlingens arbete. Han har sedan tidigare varit biträdande kyrkoherde i Saltsjöbadens församling. Thomas är vikarierande kyrkoherde
till dess Saltsjöbadens nya kyrkoherde tillträder.
Fotnot: Rekryteringsprocessen med att anställa
en ny kyrkoherde pågår under våren.
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

Ny kontraktsprost
Elisabeth Ström, kyrkoherde i Gustavsberg-Ingarö församling, har utsetts till ny
kontraktsprost i Värmdö kontrakt från den
1 maj. Hon efterträder Lasse Svensson.

Träff för synskadade
5 maj kl 13-15 ordnas en träff i församlingshemmet för synskadade.
- Vi kommer också att prata om hur miljön
i våra lokaler fungerar för synskadade
besökare. Vi kommer också få delar av
tidningen ”Saltaren” upplästa och det blir
fika, berättar Marie-Louise Siberg.
Fotnot: Vill du veta mer kontakta
Ulrica Hamrin, 08-748 19 14,
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se
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Fest & tack!
Sista helgen i mars
avtackades 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.

1.

5.

9.

1.
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Härlig festmässa
i kyrkan på söndagen. Fullsatt
överallt. Glädje
och tårar. Levande
dans av Urlica
Hamrin.

2.

Direkt från London. Fred Johansson musikalartisten som gjort
huvudroller i bl a
Fame, Footloose,
Cats, Les Miserables. Denna kväll
många sånger
från Jesus Christ
Superstar.

3.

Komikern Johan
Wahlström som
en oförglömlig
Herodes.

4.

Hazel Fernandes
som turnerat
världen runt med
bl a Tina Turner,
Celine Dion, Kylie
Minogue, Robbie
Williams och
Sinead O’Connor
fyllde kyrkan med
sin stora soulröst.

5.

”För dig utgiven”.
Orden. Bröd och
vin. Omsluten.

10.

6.

Många, både
gammal och ung,
vill tacka och säga
ett ord eller två
till Lasse Svensson. Och det
omvända.
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2.

3.

4.

6.

7.

8.

11.

7.

Predikan. Om
brödet som bryts.
och som räcker.
Idag. Och för
2000 år sedan.

8.

Margareta Ekdahl
avtackades också.
Något av tryggheten för både
församlingsbor
och anställda.

en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

9.

Prästorstförsäljning i centrum
under fredagen.
Rekord igen! Nu
över 40 00o kr
till arbetet för att
utrota hungern.
Fantastiskt engagemang hos alla
som hjälper till!

12.
10. 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.

11. Skratt, berö-

rande texter
och skönsång.
Söndagskvällens
festkonsert bjöd
på allt.

12. Engagerande

Tips!
Se fler bilder på
saltisbilder.smugmug.com

brunchsamtal på
lördagsmorgonen.
Marianne Ejdersten, Kyrkornas
världsråd och
Maria Ludvigsson
ledarskribent
på SvD mfl.
5

Ängeln

på Malmskillnadsgatan
text Lotta Person foto Josefin Castenryd, Lotta Sundberg
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En kopp kaffe, kanske ett par vantar, ett lyssnande öra och en kram.
Det erbjuder Elise Lindqvist kvinnorna på Malmskillnadsgatan varje fredagkväll.
Hon känner deras vardag. Hon får deras förtroende. Hon ger dem hopp
Fem år. Så gammal var Elise Lindqvist
första gången hon blev våldtagen.
– Det gjorde vansinnigt ont. Jag skrek,
och fick så mycket stryk att jag förstod
att om detta skulle jag tiga.
Fjorton år gammal rymde hon hemifrån.
Av en slump fångades hon upp av en familj
som tog hand om henne.
– Det var kanske inte Gud jag mötte i
den familjen, men en ängel var det nog.
Hade jag bott kvar hos dem längre tid än
de två år som blev, så hade jag kanske
hunnit släppa på min misstänksamhet och
vågat öppna mig en aning.

hon måste skydda de flickor hon har kontakt med så att de inte råkar ännu mer illa
ut för att de uppfattas prata bredvid mun
om sin verklighet och sina drömmar.
– Jag har själv blivit hotad, säger hon,
och riktar höger pekfinger mot sin panna.
Under åren som gått har hon sett en
tydlig förskjutning bland de prostituerade
vad gäller nationalitet, från uteslutande
svenska flickor till mest utländska. Elise
kopplar denna utveckling till Schengenavtalet som innebär fri rörlighet mellan
länder inom EU i tre månader utan visumtvång eller uppehållstillstånd.

Törstar efter bekräftelse
Nu blev det inte så. En dag mötte Elise en
kvinna som sa just det som Elise törstade
alldeles vanvettigt efter:
– Du är söt, du är vacker, du är duktig.
Kvinnan smekte hennes kinder, pysslade
om hennes hår, fick henne att känna sig
viktig, riktig, sedd, så Elise samlade ihop
sina pinaler och flyttade hem till henne.
En tid i rosa skimmer. Så en dag sa kvinnan ”nu är det dags att börja arbeta”, och
sålde Elise till hennes första kund. Då blev
Elise sexton år. i femtiotalets Sverige.

Fick kraft att förlåta
Tron gav Elise kraft att ta sig ur sitt mångåriga missbruk. Den har hjälpt henne att
på djupet förlåta dem som förgripit sig
på henne, att släppa det förflutna och gå
vidare med sitt liv.
– Idag känner jag mig älskad och har
byggt upp en självkänsla. Jag glömmer inte
vad jag varit med om, men kan leva med
minnena, utan att behöva ta till droger för
att döva dem.
För två år sedan sommarpratade hon
i radions P1. En av lyssnarna var Kristian
Ljunggren från Helsingborgs Dagblad. Till
honom förmedlade Elise att ”det är först i
hopplösheten, i upplevelsen av den totala
förnedringen som du som utsatt kan få
styrka och hopp att övervinna den negativa bilden av dig själv.”

Instängd i eget fängelse
Under närmare sextio år kantades Elise
Lindqvists liv av missbruk, övergrepp, svek.
– Jag levde som inlåst i ett fängelse där
jag fann mig i att bli illa behandlad. Jag
längtade efter kärlek, trots att jag inte
visste vad det var, och använde min kropp
för att försöka få det.
Om detta liv, om vändpunkten när hon
blir frälst på ett behandlingshem, och om
hennes medmänsklighet på Malmskillnadsgatan, med kaffe, smörgås och hemstickat varje fredagkväll i närmare nitton
år, har det skrivits spaltmetrar. Hon föreläser också ofta, har släppt en självbiografi
och suttit i en av Skavlans fåtöljer.
Kan inte berätta allt
En hel del av det Elise berättar får dock
inte sättas på pränt, framförallt för att
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

»Elise tror på Jesus
med en sådan kraft
att den nästan går att
ta på«
För den som möter Elise av idag utgör
hon en högst levande tröst, redo att
lyssna över en kopp kaffe, uppmuntra, ge
en kram. Hennes berättelse om sitt eget
öde, med dess kraftiga gir, går nästan att
likna vid påskens drama, med lidande, död,
och uppståndelse till ett nytt liv.

Läker genom att berätta
Ja, Elise tror på Jesus med en sådan kraft
att den nästan går att ta på, men hon gör
inga anspråk på att representera någon
annan eller något annat än sig själv. Detta
ihop med hennes egna erfarenheter av
utsatthet gör henne trovärdig. Och varje
gång hon delar med sig av sin historia läker
hon ytterligare en aning.
– De människor jag möter ber mig om
just detta. ”Fortsätt berätta”, säger de.
”Detta behöver vi höra.”
Måste ladda om
Berättande gör henne tidvis även trött.
En trötthet svår att spåra bakom den raka
rättframma hållningen, de ceriserosa converse-skorna och de blodröda naglarna.
Men när den kommer, då retirerar Elise
till sitt hem, någonstans i Stockholm, och
stänger dörren om sig. Där laddar hon om,
för nästa fredag på Malmskillnadsgatan.
Varje fredag finns Elsie tillsammans
med ett team av frivilliga från S:ta Clara
kyrka där och delar ut smörgåsar och
kaffe samt finns till hands som stöd och
för personliga samtal. Diakonikretsen är
med och stödjer S:ta Clara kyrkas arbete.

Människohandel

Begreppet människohandel innefattar
separata moment där flera personer
samverkar, för att få ett offer att åka
från ett ställe till ett annat och där utnyttjas för olika ändamål.
UNICEF menar att människohandel
uppstår i fattigdom, arbetslöshet,
diskriminering, familjevåld och i den
efterfrågan som finns i mottagarländerna. FNs kvinnoförbund skriver i sin rapport Fackförbund mot människohandel
att för att det ska vara möjligt att tjäna
pengar på människohandel för sexuella
ändamål krävs det att det finns personer
som är villiga att betala för att köpa
sexuella tjänster av en person utsatt för
människohandel.
I Sverige är straffet för människohandel fängelse i lägst två och högst tio år.
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PÅSK
En tid för fest och gemenskap. Men
också eftertanke. Utan påskens alla
händelser skulle vi inte ha någon
kyrka överhuvudtaget. Följ med i
påskens drama om död och liv.
text Thomas Arlevall foto Andréas Lindström

Skärtorsdagen

Långfredagen

Det är kväll i Jerusalem. Överallt äter man påskmåltid och firar
minnet av hur Gud räddade det judiska folket från slaveriet i
Egypten. Också lärjungarna och Jesus äter påskmåltid denna
kväll. En vanlig enkel måltid med mat och vin och glädjen över
att vara tillsammans. Jesus bryter brödet och skickar runt bägaren med vin. Tecknet på att allt hör ihop – ett enda bröd och en
enda mänsklighet. Men glädje vänds i sorg. I nattens timmar blir
Jesus förrådd, fängslad, och dömd till döden på ett kors.

Det är fredag. Mörker, förnedring och död härskar. Jesus bär
sitt kors på vägen mot Golgota, avrättningsplatsen. Där blir han
uppspikad, torterad och hånad. Efter timmar av lidande ropar
Jesus ut sin smärta, ropet som är alla övergivna människors rop:
”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”
Så dör han på korset. Man bär bort kroppen och lägger den i en
grav och en stor sten rullas framför ingången.

vad händer i k yrk an?
Vi gestaltar berättelsen om Jesus sista måltid med lärjungarna
och livets dubbelhet. Glädje och sorg går hand i hand. Det första
som händer är att vi tvättar våra händer i dopfuntens vatten.
Så minns vi Jesus och lärjungarna, vänskapen, att hjälpa och
att tjäna varandra. Vi firar påskens måltid, nattvarden. Brödet
bryts, bägaren med vin skickas runt. En vanlig enkel måltid med
glädjen över livet och att allt hör ihop. I slutet av gudstjänsten
dukar vi av altaret som står kvar, naket och ensamt. Vi släcker
ljuset och går ut under tystnad.

14.00 Skärtorsdagsmässa Saltarkören, Anna Höglund (Sjukhuset).
15.00 Skärtorsdagsmässa Saltarkören, Anna Höglund (Sjötäppan).
18.30 Skärtorsdagsmässa Anna Höglund, Ulla-Carin Börjesdotter, sång
Claes Wahlroth, tvärflöjt, Jenny Tjärnström, orgel/ piano.
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vad händer i k yrk an?
I kyrkan är allt mörkt, inga klockor ringer, ingen orgel spelar.
Bara körens röster som sjunger långfredagens starka psalmer.
Altaret är fortfarande avklätt. Där finns bara en törnekrona
och fem röda rosor som påminner oss om Jesus lidande och
spikhålen i händerna och fötterna. Vi lever oss in i berättelsen
om Jesus sista dygn med en enkel dramatisering. Röster talar,
hammarslag hörs och ljus släcks. Och gudstjänsten avslutas med
berättelsen om hur Jesus kropp läggs i graven.

11.00 Långfredagsgudstjänst Alicia, Thomas Arlevall.
15.00 Haydn – Jesu sju ord på korset Nacka kammarorkester,
Maria Haasnoot, violin 1, Johan Bertilsson, violin 2, Stina Berggren, viola
Alf Westelius, cello, Thomas Arlevall, textläsning.
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

”Kristus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen
uppstånden!”

Påskafton/Påskdagen

Annandag påsk

I gryningstimman går några kvinnor till graven. De vill smörja mästarens kropp med oljor som seden bjuder. Sorgsna och tysta kommer de fram och möts av en man i vita kläder. Han säger orden:
- Var inte rädda! Ni söker Jesus från Nasaret, han som blev
korsfäst. Men han är inte här. Han har uppstått.
Förvirrade springer kvinnorna tillbaka till lärjungarna, de som
gömmer sig och är rädda för att själva bli dödade. Nu får de
höra det oerhörda - Han som var död är levande igen!
Och de minns hans ord: ”På den tredje dagen skall jag uppstå”.
Är detta sant? Kan något sådant verkligen vara möjligt?

Två män går från Jerusalem till byn Emmaus. Plötsligt går en man vid
deras sida och frågar vad de pratar om. - Vet du verkligen inte vad som
har hänt? Hela Jerusalem är ju i uppror. De har dödat Jesus, profeten
från Nasaret och lagt hans kropp i en grav. Men nu säger några kvinnor
att graven är tom. Vi är rädda och oroliga. Då berättar mannen om vad
Mose och profeterna sagt; att Messias kommer att lida och dö men på
tredje dagen skall Gud göra honom levande igen. De båda männen vill
veta mer. De bjuder mannen att äta tillsammans med dem. Och mannen
tar brödet, läser tackbönen och bryter brödet och ger åt dem. Då öppnas deras ögon och de känner igen honom. - Det är Jesus, mästaren.

vad händer i k yrk an?
Allt börjar i tystnaden. Det stora påskljuset tänds och alla i
kyrkan ropar orden: ”Var inte rädda. Han är inte död, han lever!”
Sedan stämmer hela kyrkan in i Jubelropet:”Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!” Klockorna ringer och
orgeln dånar ut sitt påskjubel. Vi firar det på påskafton i påsknattsmässan och vi gestaltar det ännu en gång i Påskdagens
jubelmässa.

vad händer i k yrk an?
Även vi ger oss ut på vandring, via Fisksätra till Skogsö. En
vandring som symboliserar lärjungarnas vandring och möte
med den uppståndne Jesus. Att vandra ger energi till tankar och
funderingar. Och vem vet vem vi möter under vår vandring?
Kanske är det en person, en upplevelse, en tanke. Ett möte med
något som påverkar vår bild av oss själva, vår nästa och livet.
Gång på gång rullar Guds ängel bort stenar, stora som små från
våra inre rum och ljuset flödar fram.

Påskafton 23.00 Påsknattsmässa Helena Hansson (Skogsö kapell).
Påskdagen 11.00 Jubelmässa Anna Höglund, ensemble ur Kyrkokören,
barockmusiker under ledning av bl a Peter Lönneberg.

12.30 Pilgrimsvandring (start vid Svartkärrsvägens vändplan).
13.00 Andakt (Fisksätra kyrka).
16.00 Annandagsmässa Thomas Arlevall (Skogsö kapell).
alla gudstjänster är i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
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foto Arne Hyckenberg

Problem med Alkohol? - det finns en lösning!
Sedan ett och ett halvt år träffas Anonyma Alkoholister, AA, i Skogsö kapell. AA erbjuder en väg ur sjukdomen och en viktig del av
lösningen är att mötas, tala om gemensamma problem, dela lösningar och erfarenheter och ge hopp till dem som är nya och bara kan
se problem och elände.
- Under senaste året har vi fått glädjen att hälsa både nya och gamla medlemmar välkomna. Vi har sett familjer återförenas, brutna
människor bli hela, se desperata miner bytas mot breda leenden och ögon som lyser av glädje. Vi är tacksamma för möjligheten att
träffas i Skogsö kapell och jag tror att vi alla är överens om att vi i Saltsjöbaden har en av Sveriges vackraste mötesplatser, säger
Anders och fortsätter:
- Vi har möte varje onsdag, varje vecka året om. Det finns både öppna och slutna möten. Slutna möten är endast för medlemmar i AA
(alla som har en önskan att sluta dricka) men den sista onsdagen varje månad har vi öppet möte då alla är välkomna. Alla möten sker
i kapellet och startar 19.00 och pågår en timme. Innan mötet serveras kaffe med start 18.30. Har du ett problem du vill diskutera
eller höra om lösningar kan du kontakta församlingsexpeditionen som har mina kontaktuppgifter, berättar Anders.
För mer information om AA kan man besöka AA på nätet; www.aa.se. Där finns mer information om sjukdomen,
adresser, datum och tider för andra möten. Det ordnas ca 400 olika möten per vecka bara i Stockholmsområdet.

I skuggan av Nathan

1000-tals bilder

Sånger för dopet

I slutet av april kommer boken ”I skuggan
av Nathan” en spännande och verklighetsbaserad berättelse om Helge Söderblom,
son till den kände ärkebiskopen Nathan
Söderblom. Helges egna texter, som aldrig
förr har publicerats, ger en bild av Helges liv
och av hans berömde far, sedd ur den äldste
sonens perspektiv. Boken är skriven av Omi
Söderblom som är barnbarnsbarn till Nathan
Söderblom. I sin författardebut delar hon
med sig av sin släkthistoria och tecknar ett
gripande porträtt av sin farfar, Helge Söderblom, Nathans och Annas äldste son.

Fotograf Arne Hyckenberg har laddat in
nya bilder i monitorerna i församlingshemmet. Välkommen in och titta när du har
vägarna förbi! Du vet väl att du hittar
fler bilder från livet i församlingen på
saltisbilder.smugmug.com

Är du nybliven
förälder och
funderar på dop?
Välkommen till
en musikandakt
i Skogsö kapell
foto Andréas Lindström
söndag 27 april
kl 16. Dopsånger och psalmer framförs av
Helene Lebenberg, solist, Jenny Tjärnström,
musiker och Thomas Arlevall, präst. Du
kanske har frågor som rör dopet, andliga,
musikaliska eller praktiska? Då finns vi där
och svarar!

10

foto Andréas Lindström
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Kyrkan är vi. Vi i församlingen.
Tillsammans. Tillsammans med Jesus
Kristus. En väldigt brokig, rolig skara.
Fortsatt fnittriga, glada och spralliga
konfirmander, kyrkovana och kyrkovana, som tvivlar och tror. Söker
och vet. Hoppas. Som tvivlar ibland.
Skulle vilja våga tro. Vi söker Gud.
En tro som bär. Ett liv i kärlek.
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Boken innehåller över 200 bilder och finns att
köpa i Uppenbarelsekyrkan och på församlingsexpeditionen. Alla intäkter från boken går till
Svenska kyrkans internationella arbete.
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200 kr!

Slutsålt. När erbjudande för skolklasser om att komma på påskvandring i Uppenbarelsekyrkan kom, tog alla tider slut på en dag.
Att påskvandringarna är populära anar man, för då får man
förflytta sig till Jerusalem år 33, för att försöka få prata med Jesus.
- Först hamnar vi på en marknad där vi får smaka på det goda
som säljs, sedan träffar vi en kvinna, som just sett Jesus dela sista
måltiden med sin lärjungar. Därefter går vi till Pilatus, som lägger
över skulden på folket och vi skyndar oss till korset, men vi hinner inte. Jesus är redan död och vi möter de sörjande kvinnorna
och får olja av dem, som vi kan smörja Jesus med i graven. När vi
kommer till graven möts vi av en ängel som säger ”var inte rädda”.
Efteråt, när vi är tillbaka år 2014, pratar vi tillsammans om vad vi
varit med om, säger församlingspedagog Ulrica Hamrin.
foto Tom Hedberg

Cervinstipendiet

Alice Babs konsert

101-årskonsert!

Dags att söka Cervinstipendiet 2014.
Ansökan ska vara inne senast 30 april.
Skriv kort om vad du söker pengar till
(musik- konst- eller dansutbildning) samt
önskemål om belopp. Berätta om du har
tidigare erfarenheter inom området och
om dina mål och idéer. Du ska vara skriven
i Saltsjöbadens församling.
Maila din ansökan till saltsjobaden.forsamling
@svenskakyrkan.se Glöm inte ditt namn,
personnummer, gatuadress och e-postadress!

Tisdag 6 maj kl 19 hyllar Saltsjöbaden
Lions Alice Babs med en konsert i Uppenbarelsekyrkan där Titti Sjöblom och Ehrling
Eliasson uppträder tillsammans. Titti Sjöblom började sjunga redan i tvåårsåldern
tillsammans med sin mamma Alice Babs
och gjorde skivor, radio och TV under hela
sin barndom. Tillsammans med gitarristen
och sångaren Ehrling Eliasson turnerar hon
numera flitigt i Sverige och utomlands.
Biljetter (120 kr) säljs i Bokhandeln och
hos Synsam i Saltsjöbaden Centrum.
Saltsjöbadens församling är medarrangör.

På Uppenbarelsekyrkans
101-årsdag ges vårkonserten ”…som dina fingrar
format…” Medverkar gör
bland annat Georg Riedel och
Saltsjöbadens kyrkokör och
Vokalensemblen Alicia. Förfoto Arne Hyckenberg
utom den specialskrivna kantat som
Georg Riedel skrev till kyrkan 100årsfirande blir det också musik av Bob
Chilcott, Nils Lindberg m fl. Dirigerar gör
Katja Själander och Jenny Tjärnström.
Konserten börjar kl 18 och kostar 100 kr.
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

På gång 17 april-29 maj
alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
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 (obs ej v16).

skärtorsdagen 17 april
14.00 Skärtorsdagsmässa på Sjukhuset.
15.00 Skärtorsdagsmässa på Sjötäppan.
18.30 Skärtorsdagsmässa Ulla-Carin
Börjesdotter, sång Claes Wahlroth, tvärflöjt,
Jenny Tjärnström, orgel/ piano.
långfredagen 18 april
11.00 Långfredagsgudstjänst.
Vokalensemblen Alicia.
15.00 Haydn – Jesu sju ord på korset.
Nacka kammarorkester.
påskafton 19 april
23.00 Påsknattsmässa. Skogsö kapell.
påskdagen 20 april
11.00 Jubelmässa. Saltsjöbadens kyrkokör.
Kollekt: Församlingens konfirmandarbete.
annandag påsk 21 april
12.30 Pilgrimsvandring till Skogsö via Fisksätra, start vid Svartkärrsvägens vändplan.
16.00 Annandagsmässa. Skogsö kapell.
tisdag 22 april
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.
söndag 27 april
11.00 Mässa. Ensemble ur Alicia.
Kollekt Sveriges Kristna Råd.
16.00 Musikandakt Sånger och psalmer
för dopet. Skogsö Kapell. Se sid 10.
tisdag 29 april
13.30 Rörelse & Ro. Församlingshemmet

Varje vecka:

Tisdagar kl 11.45 Lunchmässa
Onsdagar kl 09.00 Morgonbön (Skogsö kapell) kl 18.30
Kvällsmässa.

söndag 4 maj
11.00 Mässa.
tisdag 6 maj
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.
19.00 Au Pair Café
19.00 Lions vårkonsert. Saltsjöbaden Lions
hyllar Alice Babs 90 år med Titti och Ehrling.
Biljetter 120 kr hos Bokhandeln och Synsam.
söndag 11 maj
11.00 Mässa & orgel - en salig blandning.
Kollekt Credo/Salt.
tisdag 13 maj
12.00 Tisdagslunch. Anmälan senast 9/5
08-748 19 14.
13.30 Rörelse & Ro. Församlingshemmet
Lördag 17 maj
16.00 Min kyrka - konsert.
Barnkörerna mfl, ledare Katja Själander.
Söndag 18 maj
11.00 Konfirmationsgudstjänst
18.00 ”…som dina fingrar format…”
Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemblen
Alicia, Jonas Östholm, piano, Thomas Backman, saxofon, Emil Strandberg, trumpet
Georg Riedel, kontrabas, Katja Själander &
Jenny Tjärnström, dir. Entré 100 kr. Se sid 11.
tisdag 20 maj
19.00 Au Pair Café
bönsöndagen 25 maj
11.00 Mässa. ”Människan och skapelsen”
Saltarkören. Kollekt Svenska kyrkans
internationella arbete.
tisdag 27 maj
13.30 Rörelse & Ro. Församlingshemmet.
kristi himmelfärds dag 29 maj
11.oo Gudstjänst och invigning av nya
Askgravplatsen. Skogsö Kapell.

Stöd kyrkan

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

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 (tom 3 0 a p ril)
Lasse Svensson, 748 19 10
vik k yrkoherde (fro m 1 ma j)
Thomas Arlevall, 748 19 11
k yrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl, 748 19 09
k yrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00

Glad
Påsk!
gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20
präster
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
Tom Hedberg, 748 19 22
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Ekonomi, 748 19 07
Förskolechef Lena Åhman Blom, 748 19 35
Förskolan Nyckelpigan, 748 19 31-34
kyrkorådets ordförande
Anita Mullern Aspegren, 748 19 08
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!
Konserttips, tankar inför
söndagen, stämningsögonblick,
bilder mm.
Ominför
du vill vara med i
Konserttips,
tankar
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/
Ssaltsjobaden,
altaren Ansvarig
utgivare:
Lassedela
Svensson
gilla
oss och
med
Uppenbarelsekyrkan är öppen må-fr 08.00-16.30, lö-sö 10.00-16.30 eller till sista gudstjänst.
Foto omslag: Andréas Lindström Grafisk form:
Skogsö
kapell
må-fr
09.00-16.00,
lö-sö
10.00-16.00.
digSVENSKA
av dina
tankar!
12
en tidning från
KYRKAN,
saltsjöbadens
församling
september
Tryckeri:
Typografiska ateljén.

Församlingsexpeditionen må-fr 09.00-12.00, 13.00-15.00.

