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»tanken«

s
Vär ekym
rkan

foto Arne Hyckenberg

egentligen?

”Titta pappa, min kyrka!” Så sa en av mina
döttrar när hon var fem år och vi såg kyrkan torna upp sig över Neglingeviken.
Det är såklart härliga ord att höra för en
pappa som råkade vara prästen i just den
kyrkan. Och just de orden blev namnet på
församlingens barn- och familjegudstjänster: Min kyrka.
Nu när jag kommer att tänka på de orden
flera år senare så slår det mig vilka bra och
kloka ord som min dotter sa utan att tänka
på vad hon sa, hon bara sa det hon såg
och kände just då! För sådana är ju barnen.
Orden Min kyrka handlar inte bara om
prästen och hans dotter, inte bara om
barngudstjänsterna, inte bara om alla som
går till kyrkan på söndagarna.
Min kyrka handlar om att känna något
när du och jag tittar på den kyrka som har
stått på samma plats i mer än hundra år,
som har stått där i glädje och sorg, i vardag och fest. Och människor i Saltsjöbaden (och från andra platser) har sökt sig
dit och söker sig dit för att minnas, för att
be en bön och meditera över livet, för att
sjunga, döpa eller gifta sig eller bara sitta i
tystnad och tända ett ljus.

Det är Min kyrka som Saltsjöbadens människor har känt något för, haft en relation
till och som finns just där vi bor. En känsla
av något som är välbekant och familjärt!
Kyrkan är en plats som hör ihop med Saltsjöbaden, lika självklar som Tippen, Saltsjöbanan eller vackra Skogsö kyrkogård. Min kyrka
är Din kyrka som är allas Vår kyrka.
Vi som bor och vistas här i Saltsjöbaden.
Och på samma gång är kyrkan mer än
så, mer än bara en välbekant och speciell
byggnad. Den är en del av den världsvida
kyrkan som om och om igen berättar
berättelsen om tro, hopp och kärlek, den
berättelse som kyrkan kallar för Gud.
Ingen av oss tänker likadant om Gud, om
livet och döden. Men vi behöver platserna
där vi får tänka stora tankar och prata om
meningen med våra liv. Där det finns rum
för tro, hopp och kärlek som kan vara
samma sak som Gud mitt ibland oss!
Kyrkan är bra på att vara ett sånt rum!
Och vår kyrka i Saltsjöbaden har bestämt
sig för ett alldeles särskilt uppdrag:
Att människor ska finna sin Gud, en tro
som bär och leva ett liv i kärlek.

Döpta
Vera Hummel
Bror Bjarne Caesar Lindvall
Svea Flora Maj Lindvall
Axel Hugo Milton Litzén
Sigurd Oliver Jenssen Mayer
Carl Otto Sven Örnsten
Agnes Maria Benita Fredblad
Jonna Britt-Marie Schenström
Julia Isis Maria Wåhlin
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Finna sin Gud, det tycker jag är bra ord
därför att det handlar om att varje människa får lov att söka sin egen väg till Gud.
Ingen har patent på Gud, inte ens kyrkan!
Tänk om människor här i Saltsjöbaden
som söker efter mening i livet, ett andligt
sökande, kan våga säga: ”Min Gud”.
Just därför att det känns välbekant och
familjärt att säga just så! Därför att det
handlar om tro, hopp och kärlek.
Känns det obekant och kanske lite
obekvämt? Men prova, det är ditt eget
sökande, att finna din Gud, här i din kyrka!
Tänk om människor i Saltsjöbaden som
tittar upp mot kyrkan, kanske från andra
sidan Neglingeviken, och säger:
”Titta, Min kyrka!” Just därför att det
känns så välbekant och familjärt!
Välkommen i höst till Min kyrka som är
Din kyrka som är allas Vår kyrka!
Thomas Arlevall
vikarierande kyrkoherde
08-749 19 11
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se

Avlidna
Gaston Robert Jensson Bjare
Cornelis Stig Filip Sandell
Sally Madeleine Wennerström
Baltzar William Percy Wennerström
Tove Louise Samuelsson
Sebastian Felipe Canizales Sanchez Develius
Leon Björn Hans Widgren
Jacob Alexander Xavier Torén
Stella Maria Vivianne Jansson

Inga Elisabet Bjelkedal
Lars Erik Vilhelm Andersson
Gudrun Margareta Bergh
Leif Bertil Åberg
Marie Suzanne Almquist
Birgitta Maria Skoglund
Maj Ingrid Linnéa Öberg
John Bertil August Öberg
Knut Tore Fredrik Flykt
Lars Gunnar Törnqvist
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»svepet«

Kyrkoherde
Maria Eksmyr
slutar

foto: Thomas Arlevall

Saltsjöbaden - Strömstad T/R. Andakt, bad,
Gud, häftig natur och upplevelsebaserad undervisning. Under sommaren har 36 ungdomar ”levt”
konfirmationsläger i Strömstad.

Löparfest
Församlingen ansvarade för vätskekontrollen vid Tattbybron på motionsloppet
Solsidan Runt den 30 augusti.
- Kul att vi som kyrka fick var en del av
denna löparfest. Det passade extra bra i

foto Arne Hyckenberg
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

foto: Församlingen

I Saltsjöbladet (nummer 7) finns information om att kyrkoherde Maria Eksmyr
slutar sin anställning i Saltsjöbadens församling. Informationen i Saltsjöbladet är
korrekt, men jag vill gärna också ge några
personliga reflektioner.
Många var vi som för ett år sedan såg
fram emot att få välkomna Maria Eksmyr
som vår nya kyrkoherde och kyrkan var
fylld vid installationen. Vi hade under
rekryteringsprocessen mött en person
fylld av energi, idéer och djupt förankrad
i sin kristna tro. Men ibland fungerar inte
vardagen och synen på hur arbetet ska
bedrivas. Därför kom båda parter fram
till att det bästa var att skiljas åt. Detta
innebar att Maria Eksmyrs anställning som
kyrkoherde i vår församling avslutades 6
september. Under hösten kommer Thomas Arlevall att vikariera som kyrkoherde.
Helena Hansson är tjänstledig i sex månader för att pröva en tjänst som komminister i Skärholmens församling. Vi har just
utannonserat en tjänst som komminister
och väntar nu med spänning på sökande.
Anita Müllern-Aspegren
Kyrkorådsordförande
076- 125 0708
anita.mullern.aspegren@svenskakyrkan.se

år eftersom loppet sammanföll med vår
egen ”augustiklassiker”, säger Thomas
Arlevall, vikarierande kyrkoherde. Vätskekontrollens tema var”Din kyrka ger livets
vatten”

4 x café. Sommarcaféet på Skogsö har lockat
många Saltsjöbadensbor
att sjunga allsång, fika
och njuta av naturen. Möt
några av dem på sid 8.

foto Andréas Lindström

Somrig mötesplats
Under sommaren firades morgon- och
kvällsmässorna utomhus vid Källan, gudstjänst- och viloplatsen framför Uppenbarelsekyrkan.
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»skogsö«

”Sveriges

vackraste kyrkogård”

En paradisisk miljö för stressade stockholmare, så beskrevs Skogsö i början av förra seklet när det fanns planer att bygga bostäder här.
Den paradisiska miljön finns kvar med lugn och vila för nutida besökare till Skogsö kyrkogård.

Stillhet, blänkande
vatten men även sång
och musik. Det mötte
fotograf Arne Hyckenberg när han begav sig
till Skogsö kyrkogård.

Sommaren har äntligen bestämt sig för
att bjuda på sol och värme. Förra veckans
dystra prognos med ihållande regn har
ersatts med ett högtryck av bästa sort.
Det fina vädret förvandlar Skogsö till en
fantastisk plats. Solens strålar genom
trädens grenar och lövverk skapar kontrast och dramatik som berör. Många har
hävdat att Skogsö är Sveriges vackraste
kyrkogård. Det är inte svårt att förstå en
dag som den här.
Speciell känsla
Det finns mycket att se och uppleva på
Skogsö kyrkogård. Micke Jakobsson och
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Martina Ekdahl, som båda är kyrkvaktmästare, visar oss runt och berättar.
-Skogsö är både en skogskyrkogård
och en anlagd kyrkogård. Man har tillåtit
skogskyrkogården att breda ut sig utan
att kräva att det måste vara symmetriskt
överallt. Gravarna i den delen är spontant
placerade här och där i naturen. Det gör
att det blir en mycket speciell känsla,
säger Micke Jakobsson.
Minneslunden
Kyrkogårdens minneslund, som anlades
1972, ligger mycket vackert precis nere
vid strandkanten mot Baggensstäket.
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När solljuset strålar in mellan träden förvandlas de oansenliga grässtråna till stolta vaktposter.

Martina Ekdahl och Micke Jakobsson är kyrkvaktmästare på Skogsö kyrkogård,
en fantastisk plats att arbeta på, tycker de.

Nytt för i år är att korset nu står närmare
vattnet och att det runt korset finns en
plats för blommor. På vänster sida om den
grusade gången som leder fram till korset
finns en stensatt plats för ljus och lyktor
och på höger sida av gången lyser ängsblommor upp sluttningen mot vattnet. För
många är det här favoritplatsen på Skogsö
där man gärna sitter en stund i stillhet
medan båtarna långsamt glider förbi i
Baggensstäket.
Askgravplatsen
Förra sommaren togs den nya askgravplats i bruk på Skogsö kyrkogård. Den är
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belägen väster om och helt nära kapellet
-Fördelen med askgravplatsen är att
det är en speciell plats med gravrätt. All
skötsel ingår utan kostnad. Det är bra för
släktingar som kanske bor långt borta och
inte har så lätt att komma och sköta en
grav, säger Martina Ekdahl.
-Den enda kostnaden är för plattan
med namnet på. Den kostar 2500 kronor,
ungefär som en gravsten. Varje askgrav
har plats för fyra askor, så det kan vara
som en familjegrav. När nya kommer till
byter man plattan till en med fler namn.
Sammanlagt finns det 252 gravar på askgravplatsen, säger Micke Jakobsson.

Vigslar, dop och sommarkafé
Vår vandring runt kyrkogården får efter
en stund en fin inramning av sång och
musik. Musiken kommer från sommarcaféet som anordnas fyra gånger varje år.
På gården utanför kapellets entré dukas
kaffeborden. För programmet den här
gången står församlingens musiker Katja
Själander och Peter Sterner Gunnarsson.
Sommarkaféet brukar alltid vara välbesökt. Idag är det 41 deltagare.
-Det kommer ibland boende och personal från äldreboenden och det är jätteroligt, säger Micke Jakobsson.
Sommarkaféet är ett bra exempel på
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»skogsö«

om Skogsö kyrkogård och kapell
Skogsös fridfulla atmosfär till trots var det just här som det
blodiga slaget vid Stäket ägde rum den 13 augusti 1719. Det Stora
nordiska kriget rasade och den ryska flottan härjade längs den
svenska kusten. Ryssarna försökte nå Stockholm, bakvägen
genom Baggensstäket. De försvarande svenska styrkorna, under
befäl av Baltzar von Dalheim, var kraftigt underbemannade, men
kunde ändå stå emot anfallet tills förstärkningar anlände.
I början av 1900-talet fanns planer att exploatera området på
Skogsö med bebyggelse av radhus. Bakom projektet stod Knut
Wallenberg och Järnvägsbolaget Stockholm-Saltsjön. Planen
var att skapa en vardaglig ”paradisisk boendemiljö” för stressade stockholmare. De planerna blev aldrig förverkligade. Istället
överläts marken med den paradisiska miljön mycket förmånligt till
den nystartade församlingen i Saltsjöbaden för att bli kyrkogård.
(källa, Sven Åke Cason 2011)
Saltsjöbadens kyrkogård anlades under åren 1919-1921. Samtidigt uppfördes kapellet, efter ritningar av arkitekten Erik Bülow
Hübe. Kapellet invigdes den 5 maj 1921 på Kristi Himmelfärds dag.
Från början var det enbart avsett som begravningskapell. Genom
åren har kapellet upprustats och renoverats vid flera tillfällen och
används idag flitigt för dop, vigslar och andra sammankomster.
Under åren 2007-2009 genomfördes omfattande renoveringar och
förbättringar som också ökade tillgängligheten för besökare med
funktionshinder. På norra sidan fick kapellet en ny entré helt i glas
och en utvändig gudstjänstplats utformad som en labyrint. I källaren finns nu ett samlingsrum, kök och en handikappvänlig toalett
med skötbord. Kapellet värms upp av bergvärme. Ombyggnaden
av Skogsö kapell och den nya entrén, som är formgiven av arkitekt
Björn Uhlén, tilldelades Nacka stadsbyggnadsutmärkelse 2009.
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En del av gravarna på Skogsö kyrkogård har inskriptionen direkt på
berget. Ibland ser man dem knappt när man passerar

Skogsö är både en skogskyrkogård och en anlagd kyrkogård.
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

Vid minneslunden har korset fått en ny plats nära vattnet. På området som är skogskyrkogård ligger gravarna spontant placerade i
naturen. Den nya askgravplatsen är en vacker plats som erbjuder gravrätter utan krav på skötsel.

hur omtyckt Skogsö är av saltsjöbadsborna, och då inte bara
som kyrkogård. Kapellet var ursprungligen enbart tänkt att vara
ett begravningskapell. Idag är det efter omfattande renoveringar
anpassat för gudstjänster, dop, vigslar och andra kyrkliga sammankomster.
-Det är speciellt många dop här. Det är fullbokat nästan alltid
de dagar vi erbjuder dop, säger Micke Jakobsson.
Morgonbön och Återvändardag
Det är också mycket annat som händer på Skogsö. Varje onsdag
klockan nio är det morgonbön i kapellet. Den har under många
år letts av Kurt Fallström som arbetade som vaktmästare på
Skogsö i över 30 år. När han gick i pension tog andra personer
över traditionen med onsdagsbönen.
För fjärde året i rad bjuder Lars Sjöberg, som själv bor i Saltsjöbaden, in till en Återvändardag. I år blir det den 20 september.
Kyrkan kommer att bjuda på kaffe och bullar och det blir guidade
turer på kyrkogården. Lars Sjöberg tror att det kan bli många
deltagare, eftersom det nu är fjärde gången och de som varit
med tidigare nog gärna kommer igen.
Kulturhistoria
Runt Skogsö kyrkogård finns fina motionsspår som används
flitigt av dem som bor i närheten.
-För många är en promenad genom kyrkogården del av vardagen. Det tycker jag är jättebra, säger Micke Jakobsson.
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-Vi träffar många som har mycket att berätta. Man får höra
berättelser om många av stenarna och de som vilar där. Det är
kulturhistoria att förvalta, men också många förtroendefulla
samtal som man inte kan föra vidare, säger Micke Jakobsson.
-Att jobba här är en underbar kombination av omsorg och
praktiskt arbete, allt det jag gillar, säger Martina Ekdahl.
Skogsö 2
Hur ser då framtiden ut för Skogsö kyrkogård? Saltsjöbaden
växer och allt fler gravar behöver komma till. För att möta ökade
behov börjar till hösten projekteringen av Skogsö 2. Det är ett
område som ligger öster om kyrkogården och ägs av församlingen.
-Det kommer aldrig att bli fullt på kyrkogården. Vi har en
skyldighet att se till att det finns platser. Det är viktigt att man
kan veta det. Om man som tonåring skriver in sin önskan i Vita
arkivet kan det gå många år innan man dör. De som bor eller har
bott i Saltsjöbaden har alltid rätt att vila här. Undantaget är Minneslunden där alla är välkomna. Målet med vårt arbete är att föra
Skogsö kyrkogård vidare till nästa generation. Det är därför vi har
fått den att förvalta. Jag tycker det är ett fascinerande perspektiv, säger Micke Jakobsson.

Vi frågade några besökare på sommarcaféet
vad de uppskattar mest med Skogsö.
Läs mer på nästa sida.
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»saltis tycker till«

Vi frågade några
besökare på sommarcaféet varför de
kommer till Skogsö,
vad som är bäst här
och vilken deras
bästa plats här är.

Eva Åman

Barbro och Jan Nilsson

Jag tycker om det här stället och det
är lätt för mig att komma hit. Det är en
skön plats att vara på. Min plats här är
där min bror och min svägerska vilar.

Det är lugn och ro här och en mycket
vacker plats att träffas på. Bästa platsen
för oss på Skogsö är utanför och i kapellet.

Anna Norinder

Addi Huledal

Lars Sjöberg

Det är en underbar upplevelse varje
gång jag kommer hit. Det gör mig tacksam att jag finns till. Min favoritplats är
nere vid udden.

Det är en så fantastisk natur här, med
gravarna, skogen, kapellet och båtarna
som passerar. Helst går jag till minneslunden där jag har min man.

Jag är alltid här. Mitt hjärta slår för
Skogsö. Det finns en sådan frihet här
och det är opretentiöst. Den bästa platsen är där mina föräldrar vilar.

foto: Arne Hyckenberg
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»här & där«

Skrud

foto: Helena Hansson

på resa

foto: Gudrun Braugenhardt

Stipendiater. I samband
med friluftsgudstjänsten i
Wallenbergsparken den
30 augusti delades årets
Cervinstipendier ut till
(från vänster) Lea Sjövall,
Matilda Hellgren och
Emily Tåhlin. Stort grattis!

Församlingens nya, gröna skrud har varit på sin
första resa. Resan gick till Strömstad tillsammans
med prästerna Thomas och Helena.
Skruden är en gåva från Barbro Dahlberg,
till minne av dottern Eva. Barbro är församlingsbo och kyrkvärd.
-Enligt Barbros önskan kommer skruden att följa med våra präster när de
tjänstgör i samband med konfirmandläger
och församlingsresor, men den kommer
också att användas utomhus vid Källan
och på Skogsö, berättar Eva-Marie Åkesson, inventarieansvarig och fortsätter:
- När skruden inte är på ”resande fot”
förvaras den i Skogsö kapell.
Belgisk skrud med okal design
Skruden är sydd hos det belgiska familjeföretaget Slabbinck som syr liturgiska
kläder till bl a påven och många kristna
församlingar runt om i världen.
Barbro Dahlberg och Thomas Arlevall

en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

står för designen som med god hjälp
av Maria Ståhl, bokhandel Arken i Lund,
förmedlades till Slabbinck.
-Varmt tack, Barbro för den underbara
gåvan, avslutar Eva-Marie Åkesson.
Fotnot: Kontakta gärna Eva-Marie Åkesson
070-592 55 78 eller vik kh Thomas Arlevall
08-748 19 10 om du vill veta mer om
kyrkans textilier och inventarier.

Mässhake/skrud
Vid tjänstgöring under mässa respektive gudstjänst bär prästerna
olika liturgiska kläder. När nattvard
ska firas, högmässa/mässa, är prästen iklädd mässhake (också kallad
skrud). Mässhaken har sitt upphov i
Jesu mantel och den antika manteln.

foto: Nyckelpigan

I blåbärsskogen.
Skapande verksamhet i
det fria. Barnen på kyrkans
förskola Nyckelpigan
målar med blåbär.
Läs mer om förskolan på
www.forskolannyckelpigan.se
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»på gång«

foto: Andréas Lindström, Christina Koch

Vad händer på kyrkans tak?
Från Tattybybron ser
man tydligt hur byggställningar klättrar upp
mot kyrkans tak. Vi frågade fastighetsansvarig
Erik Palmbäck och arkitekt Christina Koch vad
som är på gång.

Hur länge kommer det att pågå?
Renoveringen beräknas hålla på till mitten
av oktober.

Vad är det ni gör?
Vi renoverar taken mot öster. Tegelpannor
plockas bort och underliggande plåt och
träläkt kontrolleras. Rostig plåt byts ut och
ny kopparplåt monteras i takfoten. Allt sker
med varsam hand och befintligt material
återanvänds i största möjliga mån.

Varför gör ni detta just nu?
I underhållsplanen och beslut i församlingen ska samtliga tak ses över på grund
av ålder för att undvika interiöra skador
och skador på bärande takstolar. Nu har vi
gjort taket på tornet och södra takfallet.
Taket är 102 år och behöver ses över
samt att läckage har upptäckts vid takfoten. Att kyrkan är byggd med stor kunskap och kvalité är det ingen tvekan om.
Det är fantastiskt att se hur välbyggda
taken är.
Det är ovanligt att lägga både plåt och
takpannor samtidigt. Vår plåtkonsult säger
att han bara har sett ett sådant exempel
till i Stockholm. Trots detta finns det rostig

Öppet hus Babysång & café.

Saltsjöbadens Diakoni. Utifrån

Lek, prat och fika. Träffa andra barn och
föräldrar. Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och nya sånger och
barnen får utforska musik och rytmer med
sina sinnen. Torsdagar hela hösten 09.0012.00, Församlingshemmet.

kristen grund ser och bistår Saltsjöbadens
Diakoni människor i livets olika skeden.
Vi verkat lokalt, men bidrar också till
Stockholms stadsmission och den globala
diakonin. Vi arrangerar t ex aktiviteter för
boende på Seniorcenter Sjötäppan och
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plåt och läckage vilket inte är konstigt efter hundra år. Så renoveringen är viktig för
att vi vet att det finns skador, men också
för att upptäcka skador som inte syns
Därför blir renoveringen både en reparation och en inspektion, allt för att vår
kyrka ska må bra i framtiden.
Påverkar det mig som besökare?
Nej, du kan fortsätta att besöka kyrkan
som vanligt. Vid aktivitet i kyrkan utförs
inga arbeten som väsnas.
Det känns som att det varit många
byggställningar de senaste åren?
Är taken färdigrenoverade nu?
Tyvärr inte, norra taket återstår att renovera. Det är dock inte beslutat vilket år
det kommer att ske.

Saltsjöbadens sjukhus i samarbete med
Saltsjöbadens Rödakorskrets, möjliggör familjerådgivning hos S:t Lukasstiftelsen och
arbetar genom insamlingar för rent vatten
och att utrota hungern för nödlidande i
världen. Läs mer på svenskakyrkan.se/
saltsjobaden
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

startgudstjänst!

Fullsatt!

foto: Helena Hansson

Knappt är årets konfirmationsläger i
Strömstad avslutat förrän nästa års sommarläger är fulltecknat. Otroligt kul med
detta intresse för konfirmation! Som tur
är finns flera alternativ för den som vill
konfirmera sig: Assisigruppen och heART
and soul-gruppen. För att säkra plats där
gäller anmälan senast 15 september till
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
Läs mer om alternativen på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden/
konfirmation.

Välkommen på startgudstjänst för en härlig
hösttermin! Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemblen Alicia, Saltarkören, präster, musiker,
frivilliga m fl! Efteråt wrap och mingel.
Söndag 13 september 11.00 Uppenbarelsekyrkan

Återvändardag
Välkommen till Skogsö kyrkogårds återvändardag. Tanken med
återvändardagen är att ”gamla Saltsjöbadsbor som bara har graven kvar i Saltsjöbaden” möts och träffas samtidigt som man
sköter om sin grav. Församlingen bjuder på kaffe i Skogsö kapell.
Söndag 20 september 13.00 Skogsö kapell och kyrkogård

Kör, solister och
orkester
Kördags!

foto: Arne Hyckenberg

Är du sugen på att sjunga i kör? I Saltsjöbaden finns flera olika körer för barn och
vuxna. Både för dig som sjungit mycket
och för dig som vill börja sjunga i kör.
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Njut av Gloria av Vivaldi samt musik av Gjeilo, Bach och Roman
när Vokalensemblen Alicia strålar samman med solisterna Christina Larsson Malmberg, Susanna Simonsson och barockensemblen
Tre Kronor. Allt under ledning av konsertmästare Ann Wallström
och dirigent Peter Sterner Gunnarsson
Söndag 11 oktober 17.00 Uppenbarelsekyrkan, entre 100 kr

Tisdagslunch
Ulf Swenzén berättar om ”Marskalken av Finland”, Gustaf Mannerheim, en av Nordens stora statsmän under 1900-talet.
Tisdag 13 oktober 11.45 Lunchmässa. 12.00 Tisdagslunch, Församlingshemmet.
Anmälan senast fredag 9 oktober till Ulrica Hamrin 08-748 19 14, ulrica.hamrin
@svenskakyrkan.se

foto: Arne Hyckenberg

Skogsömorgon
Skogsö är en omtyckt plats för rofyllda
strövtåg och enskild meditation. Just höstarna bjuder alltid på ett härligt lugn. Varje
onsdag kl nio är det morgonbön i Skogsö
kapell. Välkommen in!
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

Kyrkan är vi!

En gemenskap. En tillhörighet. Om du vill bli medlem i Svenska
kyrkan, kontakta expeditionen 08-748 19 00, Saltsjöbadens
församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden eller saltsjobadensforsamling@svenskakyrkan.se
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

på gång 13/9 - 28/10

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

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

söndag 13 september
11.00 Startgudstjänst. Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemblen Alicia, Saltarkören,
präster, musiker, frivilliga m fl. Efteråt wrap
och mingel.
tisdag 15 september
11.45 Lunchmässa.
onsdag 16 september
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
09.30 Kyrka för skola.
18.30 Kvällsmässa.
söndag 20 september
11.00 Mässa.
13.00 Återvändardag. Skogsö kapell.
tisdag 22 september
11.45 Lunchmässa.
.
onsdag 23 september
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

vik k yrkoherde
Thomas Arlevall, 748 19 11

tisdag 6 oktober
11.45 Lunchmässa.

k yrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00

onsdag 7 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet
söndag 11 oktober
11.00 Min Kyrka
17.00 Konsert. Gloria av Vivaldi samt musik
av Gjeilo, Bach och Roman. Vokalensemblen
Alicia, Christina Larsson Malmberg sopran,
Susanna Simonsson, sopran, barockensemblen Tre Kronor, konsertmästare Ann
Wallström, dirigent Peter Sterner Gunnarsson. Entre 100 kr.
tisdag 13 oktober
11.45 Lunchmässa.
12.00 Tisdagslunch. Församlingshemmet.
Ulf Swenzén berättar om Marskalken av
Finland Gustaf Mannerheim. Anmälan senast 9 oktober till Ulrica Hamrin 08-748
19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
onsdag 14 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
söndag 18 oktober
11.00 Mässa.

församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14
k yrkomusiker
Katja Själander, 748 19 15
Peter Sterner Gunnarsson, 748 19 16
vaktmästare k yrk an och skogsö
Martina Ekdahl, 748 19 19
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Tom Hedberg, 748 19 22
Ekonomi, 748 19 07
Förskolechef Lena Åhman Blom, 748 19 35
Förskolan Nyckelpigan, 748 19 31-34
kyrkorådets ordförande
Anita Müllern-Aspegren, 748 19 08

Saltsjöbadens församling

tisdag 20 oktober
11.45 Lunchmässa.
onsdag 21 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

tisdag 29 september
11.45 Lunchmässa.

söndag 25 oktober
11.00 Gospelmässa

onsdag 30 september
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.

tisdag 27 oktober
11.45 Lunchmässa.

12

präster
Annchristine Björk, 748 19 12

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

söndag 27 september
11.00 Mässa. Välkommen hem-mässa
med sommarens Strömstadskonfirmander
som medverkar med sång och musik!
Upptakt för blivande konfirmander.

söndag 4 oktober
11.00 Mässa. SaltisGospel.

gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20

Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Plusgiro 10 00 64 - 5
Saltsjöbadens Diakoni Plusgiro 49 70 16-6
Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall
Grafisk form: september
Tryckeri: Typografiska Ateljén 2015

w

svenskakyrkan.se/saltsjobaden
facebook.com/saltsjobaden
twitter.com/merasaltis

onsdag 28 oktober
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
en tidning från SVENSKA KYRKAN, saltsjöbadens församling

