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De ringde för att tala om döden
Vilken förmån för oss i kyrkan. Alla dessa
möten! Dopsamtalen, ibland på golvet, när
dopbarnen börjar bli stora, eller sorgesamtalen, som berör, människor vi får komma
nära. Samtalen som sker med tystnadspliktens lykta dörrar, samtalen i våra olika
grupper, samtalen i kyrkorådet, samtalen i
kyrkan. Vilken förmån för oss alla i kyrkan.
Och att dessutom, som för oss präster,
få komma hem till människor. Möten och
samtal kring något som är viktigt. Just då.

foto: Arne Hyckenberg

M

ötet var bestämt flera veckor i
förväg; Margareta på expeditionen
hade tagit emot telefonsamtalet, det var
inget brådskande men de önskade att
kyrkoherden skulle komma hem. De hade
en sak de ville tala om.
Jag har ingen pappersalmanacka. Allt ligger i min dator. Mycket av det som står
där har Margareta lagt in. Så också denna
gång. Ett efternamn, en gatuadress och
ett telefonnummer. Mer än så visste inte
jag när dagen närmade sig. Jo, att det var
ett äldre par.
Jag tror de ville tala med dig om döden.
Margaretas minnesbild från telefonsamtalet.

- Välkommen!
Kaffekoppar på bordet. Kakor och bullar.
Hur jag än försöker med att ”ett glas vatten blir utmärkt” , så sitter jag där snart i
soffan med kakor på assieten, mitt emot
det gamla paret. Glada.
-De sa på expeditionen att du dricker
kaffe. (Det här måste jag tala med
Margareta om, tänker jag)
Samtalet blir något helt annat än vad jag
trott i förväg; kanske vill de tala om sorgen, att en av dem kommer gå först, kanske vill de fråga ”vad tror kyrkan händer
sen”, kanske vill de se ut en grav… Men de
har helt andra frågor.
- Får man ha gamla Fadervår? Och gamla
psalmer. Och hur är det på Skogsö, kan
man ha begravningskaffet där. Hur många
får plats?

Döpta
Flora Livia Beata Pap De Pestény
Julian Eric Amandus Edenborgh Hansson
Greta Elvira Eriksdotter Klusell
Freja Christina Gottfridsson Melén
Max Ekelund
Tom John Nilsson

Avlidna
Sven Ivar Henriksson
Ingela Elisabeth Segerberg
Anders Malte Malmros
Lars Malte Unell
Kerstin Margareta Åhlén

Nåt helt annat. Väldigt praktiskt. De vet så
väl, det hörs och märks i vårt samtal, att de
redan pratat med varandra om det känsliga,
svåra, sentimentala. Nästan som självklart,
en av oss kommer gå först. Deras livs historia har också berättelser om en del svåra
och tuffa prövningar som drabbat dem.
Men kärleken och samtalen dem emellan
har burit. Nu är det praktiska frågor kvar.
Som kyrkoherden kanske kan svara på.
Det blir påtår, som jag hämtar i köket.
Känner mej som en ung pojk (56 år) när
jag snabbt och lätt kan hoppa upp ur soffan och hämta kaffepannan i köket och
servera. Antagligen är det för att samtalet
gör mig glad som jag känner mej så lätt.
Glad, inte för att vi hoppat över några
svåra frågor, men glad för att de pratar
om det som hör till livet, nämligen också,
döden. Glad för att jag fick komma och
vara del i deras samtal.
Lasse Svensson, kyrkoherde
Ps. Jag har frågat paret om lov att få
berätta om vårt möte. DS.

När du ringer till församlingsexpeditionen svarar
oftast kyrkoskrivare Christina Enell, ibland gravsamordnare Micke Jacobsson eller Margareta
Ekdahl. Margareta är kyrkoherdens sekreterare. Alla
anställda i kyrkan följer etiska regler om tystnadsplikt och sekretess när du berättar ditt ärende.

Bön för Egypten och Syrien
och för hela världen och alla människor
Herre, vi ber till dig
För det folk som vandrar i mörkret
För de fångna och förföljda
De brödlösa och lemlästade
Dem som är sjuka
Till kropp och själ
De ensamma och bortglömda
Giv bröd och fred
Giv rättvisa och frihet i världen
Genom alla som arbetar
För en mänskligare framtid,
Dem som fattar avgörande beslut
Dem som bygger broar och hus
Dem som gör död jord levande
och fruktbar
Dem som forskar och undervisar.

Giv bröd och fred
Rättvisa och frihet
Genom din kyrka den välsignade
Genom oss, om du vill så benåda oss
Giv oss alla ditt ord
Genom din kyrka den välsignade
Som ett dagligt bröd
En påtaglig verklighe
En kraft som tvingar
Till handling i kärlek,
Ett ljus på vägen från krubban
Till korset
Genom dödsskuggans dal
Till vårt hem hos dig.
Britt G Hallqvist (bearb)
Bön nr 64 i Sv Psalmboken

Ut & resa?
Svenska kyrkan finns på många platser.

foto: elless

Kyrkovalsresultat
En ström av församlingsbor kom för att
rösta i årets kyrkoval. Valdeltagande i
Saltsjöbaden landade på 17,6 % (rikssnittet 12,7 %). Flest röster fick Vår kyrka
i Saltsjöbadens församling (94,29 %) vilket
gav 24 mandat. Gröna Kristna i Stockholms stift (5,71%) fick 1 mandat.
Personrösterna räknas först i samband med att stiften gör
den slutliga röstsammanräkningen. Därför är det ännu inte
klart vilka personer som kommer att besätta mandaten.
Slutligt resultat med bl a personröster fastställs i oktober.
Läs mer om valet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

När man är ute och reser kan det kännas
skönt att veta att det finns någon att prata
med på sitt eget språk, vare sig det handlar
om livet, relationer, det som händer i världen
eller om Gud. Tryggt att ha någon att vända sig
till om det blir kris, eller om man bara vill fika
och läsa en tidning hemifrån. Svenska kyrkan i
utlandet finns på 45 platser – i stora städer, i
många hamnar och på turistorter. På ytterligare
ett åttiotal platser samlas man regelbundet till
gudstjänster. Kyrkorna är både mötesplatser och
rastplatser. Där erbjuds du möjlighet till möten
med andra, med dig själv och med det heliga.
TIPS ladda ned!
Aktuell information hittar du på
I appen utomlands
(Appstore/Google play)
svenskakyrkan.se/utlandskyrkan.
, som är

Roligt
hemma

gratis, hittar du en
kelt till
Svenska kyrkan i
utlandet.
Du kan söka efter
Svenska
kyrkan via karta,
stad eller
land samt få färdb
eskrivningar från den pla
ts där du
befinner dig. Du får
även
erbjudanden om ka
ffeservering, övernattnin
g, vigsel.

höstlovskul
!

Under höstlovet (må-tors) blir det teateroch musiklovläger för barn i åk 4, 5, och 6.
- Vi kommer att jobba med musik, drama och rörelse
tillsammans med skådespelaren Jonas Larsson och musikern
Catharina Ekeberg, berättar Ulrica Hamrin, pedagog.
Mer information hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden.
Anmälan: 21/10 till Ulrica Hamrin 08-748 19 14 ulrica.hamrin@
svenskakyrkan.se. Alla aktiviteter inkl lunch är kostnadsfria!

Mini-FEST-i-Val-veckan
i september bjöd på gospel, frukostmöte, körsång på Tippen, festlunch för förskolorna, startgudstjänst, kulturföredrag
mm. Mitt i allt detta pågick ett kyrkoval
samtidigt som ”vardagskyrkan” med begravning, sångövningar och samtal var i
full gång. Härligt! Under veckan samlades
det också in pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete i Syrien med hjälp
av insamlingsbössor, konsertinträden och
gåvor via e-shopen. Tack!
foto: elless, Andréas Lindström

Kyrkan
är vi!
Nya medlemmar varmt
välkomna. En gemenskap.
En tillhörighet.
Om du vill bli medlem i Svenska
kyrkan, kontakta expeditionen 08748 19 00, Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden eller saltsjobadensforsamling@
svenskakyrkan.se

– Thank God att jag upptäckte AA. Att jag fick den här andra serven, en ny
chans att hantera mitt liv på ett vuxet sätt, säger Mattias utan omsvep.
Mattias är nykter alkoholist sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Steg mot ro
Det är gryning måndag den 21 maj 2012
när Mattias lite oväntat vaknar. Vaknar
med en ny insikt som pockar på hans
uppmärksamhet. Den att han druckit klart
sin kvot. Hela hans kropp fylls av något
varmt, likt fetvadd.
– Hjälp, tänker han, har jag fått hjärtinfarkt?
På kvällen går han iväg till ett öppet
möte med Anonyma alkoholister på
Majorsgatan bakom Östermalstorg,
sträcker upp handen och uttalar orden:
– Jag är alkoholist. Jag vill sluta dricka.
mattias är född någon gång på femtiotalet. En reslig person som tar naturlig
plats där han rör sig, med sina gester och
sin närvaro. Uppvuxen i en omtänksam
familj, med läshuvud och idrottskropp.
Kvalade in till allsvenskan i fotboll redan
som junior.
Tolv år gammal var han lång som en
stör, med morotsrött hår.
– Man kan säga att jag stack ut.
Vid 14 började han dricka, vid 15 började han köpa ut.
– Det var skönt att släppa taget, att
inte hela tiden vara på spänn ifall någon
skulle upptäcka att jag egentligen mest
var en bluff. Å ena sidan trodde jag att
jag kunde förändra världen. Å andra sidan
var jag aldrig nöjd med mig själv och mina
prestationer.
det är kanske där någonstans det börjar.
Det är i alla fall Mattias egen analys så här
i efterhand. Med ett stort och litet ego i
samma kropp, samtidigt.
Det där som många år senare resulterar i att Mattias kan dricka två flaskor vin
helt på egen hand, kväll efter kväll, någon
enstaka gång i kombination med en så

kallad långlunch, och ändå gå till jobbet
dagen därpå. Han valde att kalla det för en
kontinental livsstil.
anonyma alkoholister, med miljoner
medlemmar över hela världen, definierar
alkoholism som en sjukdom. Mattias liknar
den vid nötallergi.
– Antingen är du allergisk mot nötter
eller så är du det inte. Du kan aldrig ta bara
en nöt. Likadant är det med alkoholism.
Har du utvecklat ett beroende kan du inte
dricka bara lite. Du måste lägga av. Helt.
Så fungerar sjukdomen. Det är inget att
skämmas över, lika lite som du behöver
skämmas över cancer.
det första du behöver göra för att
tillfriskna är, enligt AA, att erkänna att
alkoholen tagit makten över ditt liv, likt
en dompterande cirkusdirektör. Därefter
behöver du söka en tro på en kraft utanför
dig själv, en kraft som hjälper dig att bli
stark igen.
– Vissa beskriver denna kraft som
kunskap, andra som gemenskap, Gud eller
Allah, berättar Mattias. Men egentligen är
definitionen helt ointressant för andra än
en själv. Det viktiga är att det handlar om
personlig utveckling. Om att försöka älska
sig själv för den man är, inte för vad man
gör, eller hör, om sig själv.
en hjälp i denna strävan är det program
i tolv steg som AA utarbetat. Mattias
rör sig för närvarande mellan de tre sista
stegen. De som handlar om självrannsakan
och om att gottgöra personer som han
tidigare skadat på något sätt.
Mattias lista över människor han gjort
illa är lång, och blir allt längre i takt med
att minnet återkommer mer och mer.

I våras hann han be en mycket viktig person om gottgörelse. Sin döende pappa.
– Jag berättade för honom att jag kommit på benen igen, att jag kommer ta hand
om mamma. Natten efter dog han. Jag vill
gärna tro att han dog lite lugnare, med sitt
yrväder till son i något bättre minne.
idag känner Mattias trots allt mer sorg
än skuld över de år när alkoholen kunde
göra honom både dryg, odräglig och
ansvarslös.
– Jag har trots allt aldrig medvetet
försökt göra något tokigt, menar han.
Men jag behövde en ”off-knapp” när det
började surra i huvudet av tankar som jag
inte fixade att bena ut.
Idag stavas den knappen sinnesro. Ibland
räcker det med trettio sekunder på kontorsstolen, andra dagar söker han sig till
guidad meditation i grupp.
det finns inom AA även strategier för
hur man kan göra gott framåt, genom att
försöka göra sitt bästa i en given situation.
Och förlika sig med hur det blir.
För några år sedan, när Mattias satt fast
i en härva av utdragna juridiska processer, kryddad med skilsmässa och stendött
professionellt kontaktnät, kunde hans
bästa för dagen innebära att han orkade ur
sängen och in i duschen. Idag ligger hans
bästa för dagen på en helt annan nivå.
Samtidigt försöker han lära sina barn att
ingen djävul sitter på axeln och hackar.
– Är du sjuk, ja då kanske ditt bästa är
att orka plugga i 20 minuter istället för
planerade tre timmar. Och det är ok.
text & foto: Lotta Person
Respekten för varandras anonymitet är grunden i AA.
Därför framträder medlemmar i AA aldrig med namn
och bild i media. Mattias heter egentligen något annat.

AA.

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.

Anonyma alkoholister, AA, är en
öppen gemenskap för alla som vill sluta dricka.
AA finns på 440 platser över hela landet, bl a i
Saltsjöbaden. Öppna möten hålls sista onsdagen i
varje månad, kl. 19., i Skogsö kapell. Till de öppna
mötena är även anhöriga och andra intresserade
text Eva-Marie Åkesson
välkomna, till slutna möten enbart män och kvinfoto Arne Hyckenberg, Tom Hedberg,
nor som anser sig ha ett eget alkoholproblem.
Andréas Lindström
>>Läs mer på www.aa.se

foto: Richard Enell

gioachino rossini

Petite

Messe
Solennelle
Alexandra Büchel sopran Maria Sanner alt
Per-Håkan Precht tenor Fredrik Zetterström bas
Love Derwinger piano Ivetta Irkham piano
Stefan Själander orgel Saltsjöbadens kyrkokör
Katja Själander dirigent

27 oktober kl 16
uppenbarelsekyrkan

entré 100 kr längd 1 tim 40 min inkl paus

Skörde-

vokalensemblen

alicia
dirigent jenny tjärnström

”Folkligt
& finstämt”
hemkomstkonsert efter resan till tällberg

6 oktober kl 16 uppenbarelsekyrkan
Entré 60 kr som går till Svenska kyrkans
internationella arbete bland Syriens barn.

intäkterna går till svenska kyrkans internationella arbete

fest!
med höstens
härliga gåvor!

Lek & Sång
Prat & Fika

Babysång & café
Torsdagar kl 09-12, Församlingshemmet

Min kyrka 13 oktober kl 11
Gudstjänst för stora och små med barnkörerna! Efteråt Skördefest med höstens frukter, äppelkaka, svamppaj mm. Kanske kan
du bidra med frukt? Eller kanske baka något av höstens skörd?
Lämna gärna frukt/bröd etc till Ulrica Hamrin (08-748 19 14,
Söndagen 13/10 är det Min kyrka, gudstjänst för stora och små. Efter gudstjänsten blir det
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se)
senast 10/10.
med höstens frukter, blommor, äppelkaka,
svamppaj mm. Kanske kan
en Skördefest

Kan du bidra med frukt?

Träffa andra barn och föräldrar. Det blir både
lek, prat och fika. Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och nya sånger.
Kom när du vill och stanna så länge det passar dig
och ditt/dina barn!

du bidra med frukt? Eller kanske baka något av höstens skörd? Lämna gärna frukt/bröd
etc till Ulrica Hamrin (08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se) senast 10/10

Universums gåtor

Rörelse & ro

Professor Gösta Gahm har ägnat en stor del av sitt liv åt att
söka svar på universums gåtor. Denna nyfikenhet har varit
drivkraften i hans forskning om uppkomsten av stjärnor och
planeter.

En lättare motionsform som passar bl a äldre. Enkla sköna
rörelser för att öka cirkulation och rörlighet. Vi håller på
ca 45 min och avslutar med andakt och fika. Ledare: Anna
Höglund.

tisdagslunch 8 oktober kl 12 församlingshemmet
anmälan senast 4/10 08-748 19 14.

29 oktober, 12 november, 26 november 17 december
kl 13.30-14.30, församlingshemmet

intäkterna går till svenska kyrkans internationella arbete
08-748 19 00
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
facebook.com/saltsjobaden

i

Ljus i mörkret
Under Allhelgonahelgen kommer många ljus att
brinna på våra kyrkogårdar. Ett minnets ljus. Ett
tacksamhetens ljus. Ett saknadens ljus. Ljuset säger
något som ord och tankar inte räcker till för. Men
det är nog. Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell
är öppna under Allhelgonahelgen för ljuständning
och bön. Vid vissa tidpunkter avbryts tystnaden av
andakt eller musik- och minnesgudstjänst.

Fredag 1 november, Skogsö Kapell
17.00 Ljusandakt, Stillhet & Ro medverkar
skogsö kapell
Lördag 2 november, Skogsö Kapell

11.00 Mässa
13.00, 14.00, 15.00 Stillamusik
Enkel musikandakt. Sitta ner, njut av musiken, tänd
ett ljus, be en bön. Susanne & Eric Francett – violin,
bas och sång.
Söndag 3 november, Uppenbarelsekyrkan

11.00 Minnesgudstjänst med
ljuständning och musik
Vokalensemblen Alicia.

h jä l p at t komma t i l l s kog s ö
Du som har svårt att ta dig till Skogsö på lördagen kan åka
gratis kyrkskjuts. Turerna går kl 10-16. Förhandsboka senast
fredag 1 nov kl 10 så hämtar vi dig där du bor. Kontakta Lena
Ljungars 0703 42 93 76 eller saltislena@telia.com
Obs! Ingen parkering vid kapellet (om du har problem att
gå, är det naturligtvis ok att parkera vid kapellet).

korthet

Ökad tillgänglighet

Uppenbarelsekyrkan
kommer snart göras mer
tillgänglig för rörelsehindrade. Utformningen
av en ny sidoentré och
ramp vid sydfasaden har
godkänts av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Entrén ger även fördelar vid utrymning och
tillträde vid tider då bronsportarna hålls stängda. Sidoentrén
och trappan med rampen, uppbyggd av svensk granit, skall
bli värdig och inbjudande för alla. Även kyrkplanen ses över
med beläggningar, vattenavrinning och belysning. Arbetena
påbörjas våren 2014. Den nya entrén har utformats av
arkitekterna Christina Koch och Björn Uhlén.
Skogsö Kapell har redan tidigare anpassats för rörelsehindrade, men dörrarna har varit tunga att öppna. Nu har
automatiska dörröppnare installerats. De är tysta och lätta
att manövrera och är mycket välkomnande. Kom gärna in,
tänd ett ljus och sitt en stund!

Hållbart tak i 100 år till

Arbetet med att renovera kyrkans
södra takfall slutförs i oktober. Takpannorna har lagts om, bärläkt och en del
rostig underlagsplåt har bytts ut.
- Arbetet är utfört av skickliga hantverkare, och vi räknar med att det skall
hålla minst 100 år till. Vi utreder även
övriga tak, för att bedöma risker och
behov av renovering. Vi tror dock att vi
kan vänta med det några år till, säger
arkitekt Björn Uhlén.

Radio-kändis

I kyrkan finns informationsfoldrar om kyrkans uppkomst, diakonin de första 100 åren, arkitekt Ferdinand Boberg, m fl. Dessa
har nu Sven-Åke Cason läst in för Radio Nacka (99,9 MHz
samt webbradio). Hör honom guida dig genom kyrkans kända
och okända delar.

Samtal kring Nathan

Stillhet & ro
Rörelse och dans som meditation. Dansen tar vid där orden
slutar. Ledare: Ulrica Hamrin

Nu i oktober startar en ny samtalsgrupp ”Uppenbarelsekyrkan - en tro för öppna sinnen”.
- Vi samtalar om tro utifrån Nathan Söderbloms uppenbarelseteologi som har präglat Uppenbarelsekyrkan, berättar
prästen Thomas Arlevall.
Gruppen träffas 8 /10, 22/10, 5/11 kl 19-21, mer information
Thomas Arlevall, 08-748 19 11.

Festbilder
17 oktober ,14 november, 28 november, 12 december
kl 18.30-20.30 Skogsö kapell

På församlingens bildwebbplats www.saltisbilder.smugmug.
com hittar du bilder 100-tals bilder från jubileumsveckan.
Surfa in och njut!

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

På gång

6 okt - 10 nov

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
söndag 6 ok tober
11.00 Gudstjänst. Kollekt: Svenska
kyrkans internationella arbete
16.00 Konsert. ”Folkligt och finstämt”

onsdag 2 3 ok tober
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.
söndag 2 7 ok tober
11.00 Mässa. Kollekt: SPES.
16.00 Konsert. ”Petite Messe Solennelle ”

Se sid 6.

tisdag 8 ok tober
OBS ingen lunchmässa idag
12.00 Tisdagslunch. Församlingshemmet.
Anmälan senast 4/10 08-748 19 14.

Se sid 6.

tisdag 29 ok tober
11.45 Lunchmässa.
13.30 Rörelse & ro. Församlingshemmet.

Se sid 6.

onsdag 9 ok tober
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

onsdag 30 ok tober
18.30 Kvällsmässa.

söndag 13 ok tober
11.00 Min kyrka med skördefest
Gudstjänst med små och stora. Kollekt:
Sveriges kyrkosångarförbund. Se sid 6.

fredag 1 november
17.00 Ljusandakt. Skogsö kapell

lördag 2 november
11.00 Mässa. Skogsö kapell.
Kollekt: Svenska kyrkan i utlandet
13.00, 14.00, 15.00 Stillamusik i
Allhelgonatid. Skogsö kapell. Se sid 7.

tisdag 15 ok tober
11.45 Lunchmässa.
onsdag 16 ok tober
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Ung i kyrkan. Församlingshemmet

söndag 3 november
11.00 Minnesgudstjänst med ljuständning.
Kollekt: Flyktingverksamheten i Stockholms stift.

tor sdag 1 7 ok tober
18.30 Stillhet & ro. Skogsö kapell.

Foto: Ulrika Lagerlöf /IKON

söndag 20 ok tober
11.00 Mässa. Lunch därefter Söndagsskola
för vuxna. Kollekt: Kristna fredsrörelsen, Hela
Människan i Stockholms stift.
16.00 Taizémässa. Skogsö kapell.
tisdag 2 2 ok tober
11.45 Lunchmässa.

Se sid 7.

svenskakyrkan.se/syrien

NU

k yrkoherde
Lasse Svensson, 748 19 10
k yrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl, 748 19 09
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
församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14

vaktmästare k yrk an och skogsö
Agneta Blomquist, 748 19 23
Tom Hedberg, 748 19 08
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Ekonomi tel 748 19 07

tisdag 5 novemebr
11.45 Lunchmässa.

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

onsdag 6 november
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet

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

söndag 10 november
11.00 Min kyrka - Gudstjänst med små
och stora. Kollekt: S:ta Katharinastiftelsen.

Saltsjöbadens församling

var je tor sdag
09.00-12.00 Öppet hus Babysång
& café, Församlingshemmet.
Lek, prat och fika. Träffa andra barn
och föräldrar. Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och nya sånger
tillsammans.

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

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

Uppenbarelsekyrkan är öppen:
må-fr 08.00-16.30, lö-sö 10.00-16.30
eller till sista gudstjänst
Skogsö kapell: Alla dagar 08.00-19.00
Församlingsexpeditionen
må-fr 09.00-12.00, 13.00-15.00

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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