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Tuff höst

riktigt veta varför. Kanske för att den väntade behandlingen skulle bli tuff. Kanske
riktigt tuff. En tuff höst.

E

n vän berättade. Om hälsokontrollen
på vårdcentralen. Något var annorlunda mot tidigare resultat. Något
fanns där i kroppen som inte funnits förut.
Eller, något som hade legat där och vilat
och inte gjort väsen av sig. Förrän nu.
Vännen var inte rädd, det var inte dödshotande. Inte ännu. Men tillräckligt allvarligt
på sikt för att något måste göras. Han var
inte rädd. Bara irriterad. Sådär utan att

Och jag blir påmind. Om att varje dag ”är
en sällsam gåva, en skimrande möjlighet”.
Psalm 180. Jo, varje kväll i aftonbönen,
eller strax innan, brukar jag tänka på tre
saker som gör mej glad, som jag är tacksam för som hänt under dagen. Det blir
alltid mer än tre. Ibland tävlar jag med mej
själv, om jag kommit upp i 9 ska jag till 10,
och har jag kommit på 18 bra saker att
tacka för, så letar jag tills jag hittat 20. För
det finns så mycket var dag att tacka för.
Tack för att det finns läkare, mediciner och
sjukhus. (Sjukhus tycker jag är ett tråkigt
ord. Borde väl heta ”Friskhus” i stället).
Och tänker jag framåt så ser jag redan nu
tre bra saker som sker i höst:
Minifestivalen. Kyrkan 100 år. För alla
er som missade Festveckan i maj, för alla
oss som vill uppleva nåt av det fantastiska

Ny kör: Saltis

igen. Där finns allt. För barn, vuxna, ungdomar. Föredrag, Frukostmöte. Tornbestigning mm. Se sid 2 och 3. Final blir det
med gospelkonsert! Wow.
Kyrkovalet. Roligt att vi har två opolitiska grupper i församlingen med massa
människor som vill engagera sig som
förtroendevalda. Din röst blir ett kvitto
för dessa människor att du bryr dig om
församlingen. Nytt för denna gång är att
vi också har församlingsbor som ställer
upp till stiftsmäktige och kyrkomötet. Det
är smått unikt för en liten församling som
Saltis! Mer om kyrkovalet i ”Valsaltaren”.
Startgudstjänsten 15 september
kl 11.00. ”Nu åker vi”.
Så rullar det på resten av året i kyrkan. Det
kommer bli mer än tre bra saker att tacka
för i aftonbönen varje kväll. Samtidigt,
när detta skrivs hör och ser jag nyheterna
om att kemiska vapen använts i Syrien,
och om fortsatta oroligheter i Egypten.
Sanslöst. Omänskligt. Fruktansvärt. Vilka
kontraster mot Minifestival och Kyrkoval. Fixar du att tänka på både och?! Be
för människorna! Handgripligt behövs
också ditt och mitt stöd och bidrag till de
hjälporganisationer som vågar vara där på
plats. Starkt. Tufft.
Lasse Svensson
kyrkoherde

Gospel

I höst startar en helt ny kör i Saltsjöbaden för både erfarna och oerfarna sångare.
- Vi kommer att sjunga på engelska och svenska och blanda ny och gammal gospel. Jag lovar att du blir glad,
får energi och får uppleva supersvängig musik, säger körledare Erika Hammarberg, som hållit på med gospel i
över 20 år. Erika Hammarberg är utbildad pianist och pedagog och leder även AW Gospel. Utöver detta frilansar
Erika som musiker, arrangör, kompositör och undervisar på Kungliga Musikhögskolan.
Saltis Gospel kommer att öva i Saltsjöbadens församlingshem tisdagar 19.00-21.30
Frågor/anmälan: erika.hammarberg@gmail.com eller ring 073-980 40 65 (kl 10.00-16.00)

följ kyrkan på nätet svenskakyrkan.se/saltsjobaden • facebook.com/saltsjobaden

Firandet
fortsätter!
Frukostmöte på Vår Gård, orgelvisning, catwalk med kyrkans unika mässkläder, föredrag om kyrkans konstnärer,
mer om Nathan Söderblom, kyrkteater för barn och för
vuxna, gudstjänster och final med kyrkoval och gospelkonsert. 10-15 september blir det Minifestival i Saltsjöbaden!
1913 invigdes Uppenbarelsekyrkan, ett arkitektoniskt mästerverk av Ferdinand Boberg, gestaltat utifrån Nathan Söderbloms uppenbarelseteologi. I maj firades Uppenbarelsekyrkans
100-års jubileum med en välbesökt festvecka. Nu får vi chans
att återuppleva lite av feststämningen igen under ”Mini-FESTi-VAL-vecka ” som ”lånar” delar av majveckans innehåll.
Först ut är Andreas Cervenka, SvD:s näringslivskrönikör. Under
en frukost blir det samtal kring ”Pengar, makt och värderingar”.
Kerstin Öst, känd för sin många konstkurser, guidar oss mellan
de konstnärerna vars verk finns i kyrkan. Claes-Otto Hammarlund, präst och Saltis bo, tecknar en bild av hur Nathan Söderbloms liv och arbete präglades och inspirerades av musiken,
kärleken, konsten och vetenskaperna.

Tidsresa
Mitt i veckan blir det kyrkteater för barn och en upplevelsebaserad babysångsgudstjänst. För skolbarn arrangeras dramatiserade skolvisningar. I ”tidsresan” Saltsjöbaden 1913-2013 t/r
får vi alla en chans att möta Knut och Alice Wallenberg, arkitekt
Ferdinand Boberg, konstnären Carl Milles, kompositören Hugo
Alfvén m fl som berättar om hur det gick till när Saltsjöbaden
fick en egen kyrka.
Catwalk och gospel
Festveckan avslutas med en stor Startgudstjänst med musik
av Vokalensemblen Alicia och Saltsjöbadens kyrkokör. Efter
gudstjänsten blir det en liturgisk catwalk, där prästerna i Saltsjöbaden visar och berättar om de liturgiska kläderna. Du kan följa
med ned i kyrkkällaren och även upp i tornet, där en unik utsikt
över Saltsjöbaden väntar. På kvällen gästas vi av Sofia gospel,
en av Stockholms största gospelkörer, som kommer att bjuda på
garanterat medryckande musik!
På svenskakyrkan.se hittar du ett mer detaljerat program.

Mini-FEST-i-VAL!
tisdag 10 september

07.30-08.45 ”Pengar, makt och värderingar”

Frukostmöte med bl a Andreas Cervenka SvD:s näringslivskrönikör och författare till boken ”Vad är pengar?” Vår gård.
Anmälan till lasse.svensson@svenskakyrkan.se. senast 6/9
11.15 Orgelvisning. Uppenbarelsekyrkan.
11.45 Lunchmässa. Uppenbarelsekyrkan.
12.00 Tisdagslunch. Emma Hallén berättar om Skota Hem.
Anmälan till lunchen senast 6/9 08-748 19 14. Församlingshemmet.

13.00/14.00 Dramatiserade skolvisningar.

(OBS för anmälda skolklasser). Uppenbarelsekyrkan.

16.00 Öppen Barnkör. Lek, lust och sång! Kom och prova
att sjunga i kör! För barn 6 - 8 år. Församlingshemmet.
onsdag 11 september

10.00 ”Världens bästa kyrka”. Kyrkteater för barn om de
spännande personer som finns målade på väggarna.
Uppenbarelsekyrkan.
11.00 Festlunch. (OBS för anmälda förskolor)

13.00/14.00 Dramatiserade skolvisningar.

(OBS för anmälda skolklasser). Uppenbarelsekyrkan

17.45 Saltsjöbaden 1913-2013 t/r. Följ med till 1913 och upplev
kyrkans tillkomst. Du möter Knut och Alice Wallenberg, arkitekt Ferdinand Boberg, kompositören Hugo Alfvén m fl som berättar om hur
det gick till när Saltsjöbaden fick en egen kyrka. Uppenbarelsekyrkan.
18.30 Kvällsmässa. Uppenbarelsekyrkan.
19.00 Förtäring. Uppenbarelsekyrkan.

19.30 ”Han förnyade kyrkan, vände det kyrkliga
musiklivet och förenade tro och vetande”.

Ett kåseri av prästen Claes-Otto Hammarlund om hur Nathan
Söderbloms liv och arbete präglades och inspirerades av
musiken, kärleken, konsten och vetenskaperna.
Uppenbarelsekyrkan.

tor sdag 1 2 se pt e m b e r
10.00 Babysångsgudstjänst. Vi sjunger och spelar, tar en
upplevelsepromenad och tänder ljus. Efteråt fika.
Uppenbarelsekyrkan.
10.00 Öppet Volontärmöte. Församlingshemmet.
12.00 Lunch. Församlingshemmet.
16.00 Öppet Bibelstudium. Möt Bibeln i grupp. Vi läser
texter, tolkar och samtalar. Samtalsledare Gillis Simonsson.
Församlingshemmet.
17.00-18.45 Grill för alla! Grillning på gräsplan framför
Uppenbarelsekyrkan.

18.00 Välsignelsegudstjänst – ”En välsignat skolår”.

Vi sjunger kända psalmer och sånger. Skolbarnen får komma
fram till altarringen och ta emot en miniikon. Hela familjen är
välkommen! Uppenbarelsekyrkan
19.00 Konstnärerna i kyrkan. Gästtalare Kerstin Öst,
författare till boken ”Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden”
Uppenbarelsekyrkan.
söndag 15 September
KYRKOVALSÖNDAG

09.00 - 11.00, 12.00 - 20.00
Rösta i kyrkovalet. Församlingshemmet
11.00 Startgudstjänst! Saltsjöbadens kyrko-

kör, Vokalensemblen Alicia, trumpetmusik, församlingens
medarbetare, sång av sommarens Strömstadskonfirmander, m fl.

12.00 Wrapslunch, tornvisning, catwalk...

Efter gudstjänsten serveras wrapslunch och kaffe. Samtidigt
finns möjlighet att gå upp i tornet och uppleva Saltsjöbaden från ovan eller ta en tur ned i kyrkkällaren. Det blir även
modevisning där prästerna visar de liturgiska kläderna. Ciceron
kyrkvärd Eva-Marie Åkesson.
18.00 Gospelkonsert med Sofia Gospel
Glädje, energi och sväng. Sofia Gospel gästar kyrkan och
kickar igång vår egen gospelkör Saltis Gospel! Entré.

1913 invigdes Uppenbarelsekyrkan, en gåva från Knut A Wallenberg. Kyrkan är ett arkitektoniskt
mästerverk av Ferdinand Boberg, gestaltat utifrån Nathan Söderbloms uppenbarelseteologi. Några av
den tidens mest namnkunniga konstnärer som Carl Milles, Olle Hjortzberg, Philip Månsson, Hugo Alfvén
med flera engagerades för utsmyckning och försköning av kyrkorummet och musik till invigningen.
Hundra år senare lever visionen vidare, att hjälpa människor att finna sin Gud, få en tro som bär
och leva ett liv i kärlek.

Unika kläder
Couture från ”kyrkans Dior”. Underbara broderier i silke
och guldtrådar. Eva-Marie Åkesson låter oss upptäcka
Uppenbarelsekyrkans fantastiska klädskatt.
Gudstjänsten och mässan är fyllda av ord
och musik som ska hjälpa oss att ta till oss
det kristna budskapet. Till detta kommer
de liturgiska, kyrkliga kläder som är en del
av kyrkans ”teater”, dramatisering och ett
hjälpmedel i tron.
- Prästen ”klär ut sig” och ikläder sig
Kristus. Det viktiga är inte om prästen har
en snygg, välsittande kavaj eller kjol, nej
prästen ska gestalta Kristus. Vid gudstjänst
bär därför prästerna olika liturgiska kläder.
Liturgiska kläder har gamla anor men fick
ett uppsving till sin nuvarande form under
1900-talet. I urkyrkan bar prästerna sina
vanliga vardagskläder, berättar kyrkvärd
Eva-Marie Åkesson.
Idag används två sorters liturgiska kläder; mässkläder och korkläder. Mässkläder
används då nattvard firas och korkläder
används vid gudstjänster som firas utan
nattvard.
Klädd för fest
När högmässa firas börjar prästen med
att ta på sig en alba som ser ut som en vit
dräkt vars motsvarighet var den antika
livklädnaden.
Ordet alba kommer från latinets albus
som betyder vit och symboliserar dopklänningen och dopets renhet. Den vita
mässkjortan med smala ärmar hålls samman av ett bälte i tyg eller grovt rep, ett
sk cingulum, och utgör fäste för stolan.
Symboliken med cingulum är ”omgjordad
med sanning och renhet”. Ovanpå alban
bär prästen en stola som är ett avlångt
brett band i samma liturgiska färg (som
används för att markera kyrkoårets olika
budskap) som skruden.
- Stolan symboliserar Kristi ok som den
som är vigd till präst eller diakon har tagit
på sig att bära i sin uppgift i kyrkan. Präs-

ten bär stolan korsad över bröstet medan
en biskop bär stolan hängande rakt ner och
diakonen bär den korsad över höger höft.
Ovanpå stolan knyts ett cingulum för att
hålla stolan korsad på plats. Detta gör att
flera av våra vackra stolor, oftast sydda i
fint sidentyg, är rejält slitna och efterhand
måste tas ur bruk och ersättas med nya,
förklarar Eva-Marie Åkesson och fortsätter:
- När det är dags för festmåltiden, nattvarden, tar prästen med hjälp av kyrkvärden på det i mitt tycke vackraste plagget,
mässhaken, också kallad skrud. För att
undvika att få fläckar på skruden använder
vi kyrkvärdar alltid vita bomullshandskar
när skruden tas fram ur den specialtillverkade byrån där skrudarna förvaras
liggande.
Om prästen vill sitta ned under mässan
måste hen sitta på en stol med ryggstöd
så att mässhaken kan lyftas över ryggstödet, detta för att skydda de ömtåliga
sidentygerna och sköra broderierna.
- Kanske har du sett en kyrkvärd springa
efter en glad präst som efter högmässan
gått ut på kyrkbacken iklädd mässhake?
Aj, aj. Regn och fåglar är skrudens värsta
fiender, säger Eva-Marie.
Couture från ”kyrkans Dior”
De två mest unika, och tillika äldsta, är de
två skrudar som församlingen fick som
gåva 1913 av Knut och Alice Wallenberg
tillsammans med hela Uppenbarelsekyrkan. Kyrkans arkitekt, Ferdinand Boberg
utformade själv skrudarna i samarbete
med textilkonstnärinnorna på Licium som
fick i uppdrag att sy dem. ”Golgata” - den
violetta skruden och ”Påskmorgon” – den
vita skruden.
- Båda mässhakarna är sydda på slätt
atlassiden, det violetta tyget är vävt av

Almgrens sidenväveri medan det vita är
ett utländskt siden. De helt fantastiska
broderierna är i silke och guldtrådar och
totalt arbetade 14 kvinnor med att färdigställa mässhakarna till invigningen den
18 maj 1913. Couture på hög nivå från
sömmerskor som arbetade hos ”kyrkans
Dior”, säger Eva-Marie lyriskt.

liturgisk

modevisning
Se skrudarna och övriga textilier på nära håll söndagen
15 september efter gudstjänsten när prästerna beträder
catwalken och visar kläderna.
Ciceron är Eva-Marie Åkesson.

Samma designer som Karl Gerhard
Utöver dessa två mässhakar finns två från
30-talet, två från 40-talet och tre från
80-talet, alla helt unika i sin utformning.
De två skrudarna från 1946/47 är ritade
av Alvar Granström, dåtidens Lars Wallin
och sydda hos Licium. Han var verksam
som kostymdesigner på Operans kostym-

ateljé i Stockholm och gjorde bl a kläder
till uppsättningar med Karl Gerhard, Ivo
Cramér och Birgit Cullberg.
- Fyra av skrudarna är så unika, gamla
och sköra att de helst bara ska användas
ett par gånger om året, säger Eva-Marie.
Flera mässhakar och stolor har församlingen fått som gåvor från olika försam-

lingsbor. Senaste gåvan var en grön stola
med tillhörande kalkkläde som kyrkan fick i
samband med 100-årsfirandet.

text Eva-Marie Åkesson
foto Arne Hyckenberg, Tom Hedberg,
Andréas Lindström

Saltis - Strömstad t/r
Andakt, bad, Gud, häftig natur och upplevelsebaserad undervisning. Under sommaren har 40 ungdomar ”levt” konfirmationsläger i Strömstad. För
Saltaren berättar Emil, Paul, Lisa och Paulina om
kompisar, skratt, vattenkrig och sköna andakter...
text & foto: Ulrica Hamrin

Emil Holmström

Paul Rietz

Lisa Olsson

”Jag tycker att konfirmandlägret i
Strömstad var bland de roligaste lägren jag har varit på. Man lärde känna
många nya och så fick vi många intressanta besök. Under lägret var det
bara glädje och skratt. Synd att lägret
bara var två veckor. Jag känner att
andakterna var harmoniska och sköna.
Varje andakt hade ett eget tema som
vi hade pratat om under dagen.”

”För mig så har det här konfirmandlägret varit lite som en nystart. Jag har
lärt känna massvis av nya människor
och hittat många nya kompisar. På lägret har vi haft allt från härliga kvällar på
stranden till roliga femkampsgrenar.
Ett av mina favoritmoment var kvällsandakten.”

”Konfirmationslägret har varit över förväntan. Jag lärde känna många nya personer och jag tog upp kontakten med
gamla vänner. Jag lämnade Strömstad
med minnen av allt från gigantiska vattenkrig till kvällar med sång på berget.
Detta är minnen som jag sent kommer
att glömma. Att vara på andakt är lite
speciellt. Det är ofta mycket musik
och väldigt lugnt. Andakterna bidrog
mycket till den gemenskap som vi fick
tillsammans, eftersom stämningen under en andakt är väldigt olik stämningen
någon annanstans.”

Paulina Tengqvist
konfirmandledare

”Det bästa med lägret är den gemenskap
som uppstår mellan alla, både ledare och
konfirmander. Att få vara med och göra
dessa två veckor till minne för livet för
konfirmanderna är viktigt för mig och
även otroligt givande. Jag tycker om att
arbeta som ledare inom Svenska kyrkan
eftersom man får möjlighet att gå in på
ett djupare plan och diskutera tro.”

Flera alternativ. Alla gratis!
För dig som bor i Saltsjöbadens församling finns flera konfirmationsalternativ.
Veckoläsning, sommarläger i Strömstad,
lovläsning med resa till italienska Assisi och
enskild konfirmation. Alla helt gratis!
Kontakta Helena Hansson, 08-748 19 13
Ulrica Hamrin 08-748 19 14
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Höststart!
musik

k ur ser

b ar n

Körlekis

”Uppenbarelsekyrkan
- en tro för öppna
sinnen”

Öppet hus
Babysång & café

Ålder: 4-6 år.
Tisdagar kl 15.30-16.00.

Ålder: 6-8 år.
Tisdagar kl 16.00-16.45.

Vi samtalar om tro utifrån
Nathan Söderbloms uppenbarelseteologi som har präglat
Uppenbarelsekyrkan.
8 /10, 22/10, 5/11 kl 19-21.

info: Katja Själander, 08-748 19 15.

info: Thomas Arlevall, 08-748 19 11.

Diskantkören

Har Bibeltexterna
något att säga mig?

info: Katja Själander, 08-748 19 15.

Barnkören

Ålder: 9-11 år.
Tisdagar kl 16.30-17.30.
info: Katja Själander, 08-748 19 15.

Saltis Gospel
Glädje, energi och sväng! Kör
för både erfarna och oerfarna
sångare!
Tisdagar kl 19.00-21.30.
info: Erika Hammarberg 073-980 40 65.

Saltarkören
Kör för vardagsdaglediga
- inget notkrav.
Onsdagar kl 13.00-15.00.
info: Jenny Tjärnström 08-748 19 16.

Saltsjöbadens Kyrkokör
Blandad kör för dig med god
körvana och notläsningsförmåga.
info: Katja Själander, 08-748 19 15.

Vokalensemblen Alicia
Damkör på högre nivå för dig
med god körvana och notläsningsförmåga.
info: Jenny Tjärnström 08-748 19 16.

Med hjälp av tekniken Lectio
Divina (man får associera fritt,
dela erfarenheter och tolka utifrån livssituation) läser vi Bibeln.
19/11, 3/12 kl 19-21.

Kyrka – För – Skola

Bibelstudiegrupp

11/9 kl 10.00
2/10 kl 09.30
13/11 kl 09.30

Temat för hösten är ”Bergspredikan”. Vi läser och samtalar.
Torsdagar kl 16.00-17.30
info: Gillis Simonsson, 070-643 86 06

Söndagsskola
för vuxna
Ett öppet forum kring ett
aktuellt tema. Möjlighet att
ställa frågor. Samlingarna
inleds med enkel lunch efter
gudstjänsten och avslutas ca
kl 14.00.
info: Gillis Simonsson, 070-643 86 06

Min kyrka
Gudstjänst för små & stora.
13/10 kl 11.
10/11 kl 11.
15/12 kl 10

Varje vecka i kyrkan
Tisdagar kl 11.45 Lunchmässa

k rop p & sj äl

info: Ulrica Hamrin, 08-748 19 14

Rörelse & ro
En lättare motionsform som
passar bl a äldre. Enkla sköna
rörelser i grupp för att öka cirkulation och rörlighet. Vi håller
på ca 45 min. Sedan avslutning med andakt och fika.
Datum: 17/9 1/10, 29/10, 12/11,
26/11 17/12 kl 13.30-14.30.
info: Anna Höglund, 08-748 19 12.

Döpta
Milo Rosén
Åsa Margareta Nordin
Frida Linnéa Wahlberg
Filip Olof Gunnar Wijkström
Lykke Alison Gonzalez Lundström
Hanna Thea Ulrika Nyman Rydén
Carl Axel Ek
Ella Kioni Warell
Tora Marie Elisabeth Haas
Oscar Ludwig Wilton
Felicia Svea Ingrid Johard
Molly Eva Mogren
Ted Nils Lars Heuman
Alve Ulf Gunnar
Källström Säfweräng
Nora Susanne Elisabeth
Källström Säfweräng
Mia Milan Nessim
Julia Basetsana Hagström Galjaard
Lars Oskar Wedsjö
Linnéa Viola Margareta Weibull
Dexter Di Meo
Emmy Lucia Shuwalow Colling
Ellie Sigrid Hammar Amissah

Onsdagar kl 18.30 Kvällsmässa

u ng d o m
Ung i Kyrkan

Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden
slutar. Datum: se webbplats.

Kontaktuppgifter,
anmälningsinfo, datum
och platser hittar du på
svenskakyrkan.se/
saltsjobaden eller genom att
ringa till församlingsexpeditionen 08-748 19 00.

Musikstunder
kl 09.45 - 10.15
för barn 1 år och uppåt
kl 10.45 - 11.15
för barn 0-1 år

info: Helena Hansson, 08-748 19 13.

Stillhet & ro

Info & anmälan

Lek & Sång. Prat & Fika. Träffa
andra barn och föräldrar.
Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och nya
sånger tillsammans och barnen
får utforska musik och rytmer
med sina sinnen. Torsdagar
kl 09.00-12.00. Start 19/9.

En onsdagskväll i månaden!
Vi börjar kl 18.30 med mässa i
kyrkan, efter det fika, mys och
någon aktivitet.
info: Ulrica Hamrin, 08-748 19 14
Helena Hansson, 08-748 19 13.

Konfirmation
Tillsammans med kompisar
och ledare, upptäcker du nya
saker och får chans att prata
om allt mellan himmel och jord
- sånt som rör livet, döden,
Gud, människan, kärleken, sorgen... I Saltsjöbaden finns fler
alternativ till konfirmationsläsning: Veckoläsning, Sommarläger i Strömstad, Lovläsning i
Rättvik och Assisi samt enskild
läsning. Se sid 6 samt webb.

Avlidna
Daisy Viola Karlsson
Ann-Mari Lundgren Modig
Göta Sofia Rudberg
Bengt Kristian Lundberg
Göta Sofia Rudberg
Gustav Lennart Jernström
Anna Brita Bjärhult
Anne-Marie Delin
Märta Kristina Gustavsson
Karin Birgitta Schmidt
Kerstin Helga Strand
Sonja Villy Ida Andrésen
Valborg Ingegerd Wadman
Rut Viveca Janita Broms
Torsten Roy Ingemar Nilsson
Maud Charlotta Björner
Knut Arne Johansson
Christer Gerhard Jenssen
Harald Bertil Gustafsson
Ulla Britta Gianuzzi
Jessica Viktoria Gylfe
Björn Gunnar Hermansson

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

På gång september
alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
onsdag 4 september
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. OBS Församlingshemmet
19.00 Konsert Nacka musikklasser åk 6. Entré
100 kr (barn 60 kr). varav 20 kr går till Svenska
kyrkans internationella arbete bland barn i Syrien.
söndag 8 september
11.00 Mässa, Kollekt: BRIS

söndag 2 2 september
11.00 Mässa, Kollekt: Stiftelsen
unga kvinnors värn .
13.00 - 14.30 Återvändardag på Skogsö
onsdag 25 september
18.30 Kvällsmässa.

10 - 15 september

Mini-FEST-i-VAL!

tor sdag 2 6 september
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång &
café, Församlingshemmet

Läs mer på sid 2-3

tisdag 1 7 september
11.45 Lunchmässa.
13.30 Rörelse & Ro, Församlingshemmet
onsdag 18 september
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Nya gudstjänstordningen. Genomgång och uppföljning av nya gudstjänstordningen som vi använder under året.
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tor sdag 19 september
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång &
café, Församlingshemmet

Har ditt
barn börjat skolan
denna höst?

söndag 29 september
11.00 Mässa, Kollekt: Svenska kyrkan i
utlandet för barn- och ungdomsarbete.

”Nu åker vi”

svenskakyrkan.se/syrien

NU

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

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

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

startgudstjänst 15 september kl 11
läs mer på sid 2-3

Återvändardag!
ER
SYRIENS BARN BEH90ÖV
01 22-3 Pg
900-1 223 Bg
VÅR HJÄLP

k yrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl, 748 19 09

Förskolechef Lena Åhman Blom 748 19 35
Förskolan Nyckelpigan 748 19 31-34

Foto: Ulrika Lagerlöf /IKON

En festlig gudstjänst där vi sjunger kända psalmer
och sånger. Skolbarnen (förskoleklass - åk 3) får
en miniikon. Hela familjen är välkommen!

k yrkoherde
Lasse Svensson, 748 19 10

församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14

Vi ber om
ett välsignat skolår!
Kl 17 Grillning på gräsplan framför kyrkan
Kl 18 Välsignelsegudstjänst ”Ett välsignat
skolår”

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

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. Möjlighet till guidad
tur. Församlingen bjuder på kaffe & saft
i Skogsö kapell.
22 september
kl 13.00-14.30

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 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
S altaren Ansvarig
utgivare:
Lasse
Svensson
Foto
omslag:
elles/september
dig av dina tankar!
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