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 - Vilken förening bryr sig om sina medlem-
mar, från före födseln till efter döden? 

Vadå ”före födseln”? Jag vet inte exakt 
vad Micke vaktmästare menade, men det 
väckte någonting hos mig och jag blev på-
mind om den människosyn och gudsbild 
Kyrkan tror på: Innan du ens fanns till, 
fanns du som en tanke redan hos Gud. 
Tanken är svindlande. Jag som vägs, mäts 
och värderas, på BB, av banken, på skolan, 
på jobbet, av andra, visst spelar det roll, 
och samtidigt inte alls, inte i Guds värld. 
Jag är redan ”tänkt” av Gud. Det närms-
ta jag kan komma en förklaring är jäm-
föra med föräldrar till nyfödda barn; hur 
skrynkliga och rynkiga barnen än är (och 
inte alls alltid så söta) så är det ”världens 
vackraste barn”. Sån är Gud, fast hela mitt 
liv. Och jag tar aldrig slut, inte ens när jag 
dör. Kyrkan gestaltar detta, med bilder, 
symboler och ord, som hjälper oss tolka 
och förstå.

Sammanhanget, när Micke sa de där or-
den, var speciellt. Vi pratade om Svenska 
kyrkans framtid. Det är oroväckande på 
många håll, färre barn som döps och kon-
firmeras, tomt i kyrkorna, färre medlem-
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a v l i dna

mar, sämre ekonomi, Svenska kyrkan ska 
omorganiseras, man talar om rejäla sam-
manslagningar. Det är väl bra, om det gyn-
nar församlingsmedlemmarna och verk-
samheten. Det som gör saken udda, är 
att vi i Saltsjöbaden har många barn som 
döps, vi har många konfirmander, en stark 
efterfrågan på enskilda samtal, fortfarande 
många som vill vara med i församlingen, 
och senast i söndags var vi 175 personer 
på Startgudstjänsten. Vi är i siffror mätt, 
smått unika i vissa sammanhang.

Ändå är situationen besvärlig. Inte 
församlingsmedlemmarna. Inte medar-
betarna. Inte kyrkorådet. Men pengarna. 
Solidariteten med andra församlingar är 
reglerad i Svenska kyrkan i ett utjämnings-
system som påtagligt dränerar vår för-
samling. Systemet kan vi inte ändra. Kan-
ske blir vår församling inte mycket mer 
än hundra år. Men vad skulle bli bättre om 
Saltsjöbadens församling försvinner? Kyr-
korådet jobbar för fullt med framtidsfrå-
gorna. Och medarbetarna fortsätter att 
döpa, konfirmera, kratta, gräva, leda körer 
och gudstjänster. 

Vilken kyrka!

Lasse Svensson
kyrkoherde

Kyrkorådet hoppas på församlingens framtid. Främre raden: Anita Müllern-
Aspegren, Wilhelm Douglas, Eva-Marie Åkesson, Helena Steen, Josefine Rejler. 
Bakre ledet: Tommy Braathen, Staffan Braugenhardt, Gunilla Engström, Lasse 
Svensson, Ludde Stendahl.
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För alla som bor i Saltsjöbaden 

ligger Uppenbarelsekyrkan själv-

klart mitt i byn. Men så är det 

inte för mig när jag rullar in i Saltsjöbaden, 

på morgonen en av de där allra varmaste 

dagarna i slutet av juli. Redan efter för-

sta rondellen blir det lite fel och jag inser 

att jag inte kollat kartan riktigt som jag 

borde gjort. Ok, jag har en gps-mottagare 

i mobilen, men gillar ändå att hitta utan 

den. Dessutom är det roligare att fråga 

någon om vägen och jag får snabbt hjälp 

av en vänlig morgonflanör i övre medel-

åldern. ”Kör till idrottsplatsen och sedan 

höger till höger uppför backen...” Hjälpt 

av beskrivningen och upplivad av samtalet 

rullar jag snart in på Kyrkplan. Jag förvå-

nas över att inte ha sett kyrkan på långt 

håll. Den står högt på en kulle och det 

imponerande tornet är över trettio me-

ter högt. Från klockorna och upp, ända till 

korset på toppen, är tornet inneslutet i en 

byggnadsställning. Den påminner om en 

gigantisk bisvärm som slagit sig ned just 

här. Upp till ställningen går en bygghiss. 

Det är svårt att föreställa sig hur man bu-

rit sig åt för att få dit ställningen.

mitt ärende till Uppenbarelsekyr-

kan är att med bilder dokumentera de 

byggprojekt som församlingen just nu ge-

nomför. Kyrkoherde Lasse Svensson och 

arkitekten Björn Uhlén möter mig och 

berättar entusiastiskt om det pågående 

arbetet, som kan sägas bestå av tre de-

lar. De första två är i kyrkan. Högst upp 

har torntakets kopparplåtar börjat lossna 

med risk för läckage och att de ska falla 

ned när det blåser. Det är för det ändamå-

let byggnadsställningen kommit på plats.

Den andra åtgärden i kyrkan hittar 

man i källaren. Tre stora bergvärmepum-

par installeras för att ge bättre ekonomi 

och en miljövänligare uppvärmning. Från 

ett hörn i pannrummet tittar den gamla 

uttjänta pannan från Götaverken i Göte-

borg lite surmulet på när den nya tekni-

ken tar plats mitt i rummet. En stor del 

av kostnaden för bergvärmen, närmare 

bestämt 250 000 har församlingen fått in 

med hjälp av en insamlingskampanj bland 

församlingsborna.

Den tredje delen av projektet hittar vi 

en bit bort från kyrkan, precis vid Tattby 

hållplats, på Saltsjöbanan. Det är en helt 

ny förskola som kommer att stå färdig un-

der 2012. Här är markarbetet i full gång. 

Förskolan får fyra avdelningar och kom-

mer att ersätta den mycket slitna villa Ga-

delius där förskolan Nyckelpigan inrymts 

i tjugo år. Den nya förskolan har fått ett 

mycket fint läge precis invid skogen.

Det blir många bilder under dagen. 

Högst uppe i tornet är utsikten helt fan-

tastisk. Saltsjöbaden ligger för våra fötter 

och vi kan se långt åt alla håll. Medan vi 

långsamt vänjer oss vid den höga höjden, 

jobbar hantverkarna oförtrutet vidare 

med ställningen. De har inga problem 

med höjden. Däremot hoppas de att ar-

betet ska bli klart innan de första höst-

stormarna rullar in. Då är det inte så kul 

att arbeta på en byggnadsställning trettio 

meter ovan mark.

Jag tar också några bilder från balkongen 

på prästgården. Kyrkoherde Lasse Svens-

son står högst upp på byggnadsställningen. 

I den svaga vinden kan jag tydligt höra ho-

nom när han med hög röst citerar Bibeln: 

”I begynnelsen skapade Gud himmel och 

jord”. Efter det psalm 8 och sedan de 

allra sista verserna i Uppenbarelseboken: 

”Amen, kom, Herre Jesus”. Att förkunna 

bibelordet är centralt för Lasse Svensson 

och han uppmuntrar gärna sina medarbe-

tare att göra det så ofta de får tillfälle.

Lite senare är jag tillbaka på prästgården 

för att ta några nattbilder, förhoppnings-

vis med en klar stjärnhimmel som fond 

till kyrkan. Medan vi väntar på mörkret 

samtalar Lasse Svensson och jag om pro-

jektet och de visioner församlingen har 

för framtiden. Då blir det tydligt att det 

är människorna i Saltsjöbaden som är det 

allra viktigaste. När vi pratar om värme-

pumparna i källaren ser Lasse Svensson 

omedelbart nya möjligheter för de stora 

källarutrymmena. ”Tänk vilken ungdoms-

verksamhet vi skulle kunna ha här nere”, 

säger han med entusiasm.

Allra främst vill Lasse Svensson erbjuda 

människorna i Saltsjöbaden en ny dimen-

sion i tillvaron, en frid och harmoni som 

lätt går förlorad för oss stressade nutids-

människor.

- Jag skulle önska att människorna här 

fick uppleva betydelsen av helg igen. Det 

handlar också om att hjälpa varandra mer 

i livet, en slags vardagsdiakoni, säger Lasse 

Svensson.

Trots att Uppenbarelsekyrkan är en så 

magnifik byggnad var jag tvungen att be 

om hjälp för att hitta den. På sätt och vis 

är det nog likadant med det liv och den 

gemenskap kyrkan har att erbjuda oss. Vi 

kan behöva någons hjälp för att finna det 

vi söker.

Text och foto: 

Arne Hyckenberg

 

vi BORRAR för bergvärme LAGAR tornet BYGGER förskola...
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vi BORRAR för bergvärme LAGAR tornet BYGGER förskola...

Den gamla uttjänta oljepannan från Götaverken i 

Göteborg byts nu ut mot modern bergvärme.

Torntakets kopparplåtar har börjat lossna med risk för 

läckage och att de ska falla ned när det blåser. Hant-

verkarna är vana vid höjder men hoppas bli klara med 

arbetet innan höststormarna drar in.

Markarbetet är i full gång till nya förskolan som kom-

mer att stå färdig under 2012.



6

All you need is love
Beatlesmässa fredag 7 oktober kl 19.00
I Uppenbarelsekyrkan
Kyrkokören framför i ungdomsmässan 
klassiska Beatlessånger tillsammans med 
musiker under ledning av Katja Själander

OKÄNDA RUM I KYRKAN. FIXA MOPPEN. HÄF-
TIGA RYTMER OCH KUL MUSIK. NYTT OCH 
GAMMALT I KYRKAN. GUDS HUS SOM GRANNE. 
RELAXA PÅ PASTORSEXPEDITIONEN. PROVA PÅ 
KONFIRMATION. GRAVAR OCH GRAVBÖCKER 
bERäTTAR. MILJÖARbETE FÖR GUDS SKULL. 
CURLAD OCH COACHAD GENOM LIVET? ATT 
BLI GAMMAL OCH ATT LEVA NÄRA ÄLDRE. 
MIN bÖNEGRUPP PÅ SKOGSÖ. NYFIKEN PÅ 
FRÄLSARKRANSEN? VOLONTäR PÅ SJÖTÄP-
PAN. KAMRATSJäLAVÅRD. TRYGGA BARN. 
FÖRÄLDER TILL TONÅRINGAR. GLOCAL DIA-
KONI. LEDARSKAP FÖR DEJ 15-20 ÅR.  
Alla tider och platser se www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden eller ring 748 19 00

Kyrkhelg 7-9 oktober

Läs hela Kyrkhelgens program på vår 
hemsida eller ring och beställ det på 
tel 748 19 00.

Efter Beatles blir det

UNG
i kyrkan

till kl 23.00

Kvällen bjuder bl. a på 
moppemeck,

film, fika m.m

 Lördag 8/10 kl 14.30

Gary baker

Säg ordet mångfald och Gary Baker vaknar till liv.
Vart är Sverige på väg? undrar någon oroligt.
Vilka möjligheter finns det med mångfald? frågar en annan nyfiket.
Gary Baker plockar upp våra frågor och guidar oss i 
det nya Sverige. Utan tvekan en av Sveriges främsta experter 
på området. 

Undrar du vad vi gör i kyrkan eller varför vi gör det vi gör? Då är du 
varmt välkommen att komma och titta själv och ta del av våra olika 
aktiviteter. Har du längtat efter att få klättra upp i kyrktornet, titta 
in i våra dolda rum eller pröva på en andlig samtalsgrupp? Tänk om 
vi lyckas stilla din alldeles normala nyfikenhet eller kanske släcka 
lite av din andliga törst?  Är du redan en vän av kyrkan är du givetvis 
också välkommen att pröva nya saker.

Varmt välkommen till kyrkhelgen! 
Wilhelm Douglas, ordförande i kyrkorådet

Välkommen!

Eftersits för alla vuxna i prästgården efter fredagens evenemang. Varmt välkomna!

Kyrkhelgens gästtalare
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OKÄNDA RUM I KYRKAN. FIXA MOPPEN. HÄF-
TIGA RYTMER OCH KUL MUSIK. NYTT OCH 
GAMMALT I KYRKAN. GUDS HUS SOM GRANNE. 
RELAXA PÅ PASTORSEXPEDITIONEN. PROVA PÅ 
KONFIRMATION. GRAVAR OCH GRAVBÖCKER 
bERäTTAR. MILJÖARbETE FÖR GUDS SKULL. 
CURLAD OCH COACHAD GENOM LIVET? ATT 
BLI GAMMAL OCH ATT LEVA NÄRA ÄLDRE. 
MIN bÖNEGRUPP PÅ SKOGSÖ. NYFIKEN PÅ 
FRÄLSARKRANSEN? VOLONTäR PÅ SJÖTÄP-
PAN. KAMRATSJäLAVÅRD. TRYGGA BARN. 
FÖRÄLDER TILL TONÅRINGAR. GLOCAL DIA-
KONI. LEDARSKAP FÖR DEJ 15-20 ÅR.  
Alla tider och platser se www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden eller ring 748 19 00

Kyrkhelg 7-9 oktober

Söndag 9 oktober Kl 11.00
Min kyrka - Familjegudstjänst

i Uppenbarelsekyrkan
Barnkören framför minimusikalen 

Veckopeng av Börje Ring
 

Välkomna!

Söndag 9/10 kl 16.00
i Uppenbarelsekyrkan

Bob Chilcotts

A Little Jazz Mass
Saltsjöbadens kammarkör

under ledning av 
Jenny Tjärnström

Christian Mjörndal - Piano 
Ulf Tjärnström - Kontrabas

Kalle Källman - Slagverk
Mikael Sörensen - trumpet

Fri entré 
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Tidför konfirmation
med utrymme för det personliga 

I Saltsjöbaden konfirmeras 65% av ungdo-
marna mot 40% i resten av landet.  Anled-
ningen till att det är så stor skillnad tror 
församlingspedagog Ulrica Hamrin och 
ungdomspräst Anna Höglund beror på en 
stark tradition bland föräldrar i Saltsjöba-
den och att församlingen gör ett mycket 
bra arbete.  Av de två formerna av konfir-
mation som församlingen erbjuder är det 
ett två veckors sommarläger i Strömstad 
som är mest populärt. Men det är vecko-
konfirmationen, med träffar varje vecka 
under hösten och våren, som Anna och 
Ulrica brinner för.
Anna: På veckoläsningen blir vi som en 
liten familj. Vi når djupare i samtalen om-
kring tro och vi lär alla känna varandra på 
ett djupare sätt och lär oss ge utrymme 
för varandra. Jag skulle aldrig vilja vara 
utan en veckogrupp, det skulle kännas 
tomt.
Ulrica: Ja, i den lilla gruppen blir man 
sedd och alla kommer till sin rätt. Man får 
plats och får ta plats. Jag har upplevt att 
ungdomar efter en termin i veckogruppen 
har vuxit så mycket fast man kanske inte 
vågade säga ett ord från början. 
Anna: Det bästa med att arbeta med 

konfirmander är att 
jag känner att jag 
verkligen behövs och 
gör en insats efter-
som man som ung 
ofta kan vara skör 
och behöva lite extra 
stöd. 
Ulrica: Ja, och alla 
tankar vi möter när 
vi samtalar, och alla 
tankar som väcks hos 
en själv. Det fungerar 
inte att gå på slent-
rian, man måste verk-
ligen leva i nuet. Det 
känns ganska häftigt 
att få vara kyrkans 
ambassadör för ung-
domar. 

Veckokonfirman-
derna träffas varje 
onsdag mellan klock-

an halv fyra och halv sex. Träffen börjar 
med ett mellanmål eftersom de flesta 
kommer direkt från skolan och är hung-
riga. Det blir också ett naturligt tillfälle 
för ledarna att läsa av var och en och se 
hur alla mår och att samla gruppen. Efter 
melliset samtalar man om tro utifrån olika 
teman, relationer, personliga möten och 
aktuella diskussioner. De här samtalen 
fördjupar relationerna inom gruppen lite 
mer för varje gång och de blyga blir lite 
mindre blyga vartefter tiden går. I anslut-
ning till mötenas olika teman anordnas 
utflykter eller studiebesök,  det kan vara 
till en moské eller synagoga, till exempel. 
Tipspromenader och värderingsövningar 
står också på programmet liksom tårt-
tävlingar. Kvällen avslutas alltid med en 
liten andakt. Till våren åker hela gänget 
traditionsenligt till Köpenhamn i fyra da-
gar. Det brukar vara en mycket uppskat-
tad resa som innehåller såväl besök i olika 
kyrkor som en dag på Tivoli. Resan beta-
las av församlingen och är helt gratis för 
ungdomarna. I maj är det sedan dags för 
själva höjdpunkten - konfirmationen. 

Veckokonfirmation
Onsdagar kl 15.30-17.30
Start: 5 oktober i församlingshemmet
Anmälan: Ulrica Hamrin. Tel 748 19 14
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se

Ansvariga för konfirmandundervisningen i Saltsjöbaden 
är ungdomspräst Anna Höglund och församlingspedagog 
Ulrica Hamrin
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koni 

om att bistå människor
i olika skeenden i livet

Ordet diakoni har för många en lite ål-
derdomlig klang och de flesta tror att 
diakoni endast riktar sig till äldre män-
niskor.  Men i Saltsjöbaden har man 
inom diakonikretsen medvetet velat 
bredda sig i sitt arbete. Sedan några 
år tillbaka sponsrar man ett arbete, 
Project Life, där man i samarbete med 
församlingen i Fisksätra har startat en 
ungdomsledarutbildning för att rusta 
ungdomarna inför framtiden med oli-
ka verktyg. Man har också vissa planer 
på ett läger för tio-åringar för att med 
hjälp av de stora berättelserna fånga 
upp barnen mellan dopet och kon-
firmationen, även om det bara är på 
planeringsstadiet än så länge.  

Staffan Braugenhardt är sekreterare 
i diakonikretsen. Hans hjärtefrågor är 
att hjälpa till att rusta och utbilda män-
niskor i Saltsjöbaden via samtalsgrup-
per så att de kan ge vidare av diako-
nala insatser där det behövs. 

Mycket uppskattat är också besö-
ken bland äldre på Sjötäppan där en-
gagerade inom diakonin håller i bingo, 
högläsning och samtal med människor 
som behöver stöd. Många sitter en-
samma och behöver en samtalspart-
ner. ”Presenten är att vara present”, 
säger Staffan. Samtidigt som man själv 
är närvarande och får ge något till den 
som är ensam så är det en gåva till 
någon som blir sedd och lyssnad på.  
Diakonikretsen arbetar också med ett 
globalt perspektiv.
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Musikhöst med stor

Sommaren går mot sitt slut, dagarna blir kortare, vindarna kalla, 
löven faller och naturen går till vila… Men inte musikverksamhe-
ten i församlingen, den blomstrar året runt! Efter sommarupp-
ehållet har nu våra körer startat sina repetitioner. Alla kommer 
tillbaka sångsugna, nyfikna och hungriga på ny repertoar!

Hösten bjuder på många musikupplevelser, med en stor spänn-
vidd. Kyrkhelgen 7-9 okt inleds med mässan ”All you need is 
love”, då kyrkokören framför sånger av Beatles. Kammarkören 
tar sen över stafettpinnen och avslutar helgen med en konsert i 
jazzton med musik av Bob Chilcott. 

Under Allhelgonahelgen kan man på lördagskvällen uppleva ett 
nyskrivet Requiem av Jan Sandström. Verket som fått en modern 
requiemtext av Christine Falkenland, är meditativt, med ljusa 
klanger, som en stilla andakt. Nu framförs det av Kammarkören, 
med Matthias Kjellgren vid orgeln, Hannah Holgersson som so-
pransolist och Conny Thimander är tenorsolist. Vid söndagens 
minnesgudstjänst framför Kyrkokören Bachs kantat 106, ”Actus 
Tragicus”, till ackompanjemang av barockmusiker på tidstrogna 
instrument.

Förutom våra konserter, bjuds det på körsång nästan varje sön-
dag i gudstjänsten. Där sjunger Psaltarkören, Kyrkokören eller 
Kammarkören, som hel kör eller i mindre ensembler.

Varmt välkomna till musikhösten i Saltsjöbadens församling!
Katja Själander & Jenny Tjärnström

Tid för samtal
Alla har sin berättelse. Alla har saker och 
händelser som det hjälper att få prata med 
någon om. Då är det viktigt att det finns 
någon som orkar lyssna, och som inte blir 
chockerad eller moraliserar.

Hos oss finns:
Kamratsjälavårdare, våra präster samt ytterli-
gare erfarna terapeuter. Vi samarbetar också 
med St Lukas och Kyrkans familjerådgivning.
 
Du kan ringa prästerna direkt:
Anna Höglund 7481912
Thomas Arlevall 7481911
Lasse Svensson 7481910 

Ring 748 19 00 till Saltsjöbadens församling 
för att få veta mer.

Livets Pärlor är en kurs som berättar om den 
kristna tron fast på ett annorlunda sätt. Kursen 
bygger på Martin Lönnebos Frälsarkrans, ett 
radband av pärlor som har med den kristna 
tron att göra; där finns Gudspärlan, Ökenpär-
lan, Tystnadspärlan och Kärlekens pärla och 
flera andra. Och alla pärlorna har något att 
berätta om andlighet för oss. Kursen Livets 
pärlor är en början på en spännande inre resa.

Vi börjar kvällen med en enkel måltid. Däref-
ter följer en meditativ andningsövning. Kväl-
lens tema introduceras utifrån en av pärlorna 
i radbandet Livets Pärlor. Vi samtalar, upplever 
med våra sinnen och gör pedagogiska övning-
ar. Kvällen avslutas med en enkel andakt. 

Kontakta Thomas Arlevall, präst 
Tel 748 19 11
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se

                       
Lisbet Wennersten berättar från 

Gillis bibelstudiegrupp 

Hur är det att vara med i Gillis bibelstudiegrupp?
- Oh, det är fantastiskt. Vi som är med kan inte tänka oss att sluta.  
Det är väldigt högt i tak, alla åsikter och frågor är välkomna.

Lär du dej nåt?
- Jaa! När jag började där, hade jag den där synen på Bibeln och 
Jesus och Gud att det var den straffande guden och väldigt svart, 
men så är det inte längre, utan Gillis har fått oss att förstå att Jesus 
står för glädjen och livet, och tron… det är ljust.

Vet du vad ni ska prata om i höst?
- Öh… jag har hört det, men glömt det, säger Lisbet Wennerström 
och skrattar lite förläget

Ska du gå ändå?
- Jaaa.

Torsdagar kl 16.00
För mer info kontakta Gillis Simonsson 
tel 611 14 28,  070 643 86 06

BREDD

En väg till livsmod och tillit
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På kyrkans förskola i Saltsjöbaden har 

man radikalt ändrat metoden för inskol-

ning av barnen och arbetar sedan tre år 

med Föräldraaktiv inskolning. Från att ti-

digare tagit tre 

veckor tar in-

skolningen idag 

tre dagar.  

Föräldraak-

tiv inskolning 

innebär att 

föräldern är 

med sitt barn 

på förskolan på 

heltid tre da-

gar dagar i följd. 

Under den tiden finns föräldern med sitt 

barn i alla situationer som uppstår; toabe-

sök, matning, påklädning med mera men 

blir coachad av personalen. Den fjärde 

dagen lämnas barnet hos personalen på 

förskolan och då sker ett tydligt och kort 

avsked mellan förälder och barn. Meto-

den innebär att barnet under den korta 

inskolningen inte behöver oroa sig för 

att bli lämnat och i lugn och ro kan vänja 

sig vid förskolans rutiner och miljö. Lena 

berättar att det i de allra flesta fallen går 

bra, men att man alltid ska vara beredd 

på att det kan bli bakslag, framförallt hos 

de allra yngsta. Då kan man reparera det 

med att föräldrarna är med ytterligare 

någon dag. 

 — Det kan vara lite skakigt under de 

två första veckorna, men det är ändå 

förvånande att det går så pass bra. Men 

man ska alltid vara lyhörd och göra be-

dömningar efter situationen. En stor 

fördel är att föräldrarna får insyn i vår 

verksamhet, det är ett jätteplus. De ser 

ju hur hela verksamheten fungerar. Förut 

var de ju bara med någon timme vid in-

skolningen, sedan skulle de sitta i ett an-

nat rum och inte visa sig för barnen - i 

tre veckor! Nu slipper barnen alla dessa 

avsked som den gamla metoden innebar. 

De hinner bli trygga innan det är dags att 

ta avsked. Nu får barnen en trygghet som 

de inte fick i samma utsträckning förut, i 

och med att de delar erfarenheter från 

förskolan tillsammans med sina föräldrar. 

Det blir bättre för alla. 

Lena berättar att personalen diskute-

rade och förberedde sig under fyra må-

nader på att gå över till metoden som 

kallas för Föräldraaktiv inskolning. Man 

bjöd också in en pedagog som föreläste 

om metoden för personalen. 

Debora Appelros arbetar på kyrkans 

förskola. 

— Inskolningen fungerar olika på olika 

barn men generellt fungerar det bra, tyck-

er jag. Om ett barn 

behöver längre tid 

kan vi alltid fråga 

föräldrarna om de 

kan vara med nå-

gon dag extra och 

det brukar fungera. 

Bara man är lyhörd 

för barnens behov 

så fungerar det bra, 

säger Debora. 

— Vi märker också att barnen knyter 

an till personalen mycket snabbare än 

förut eftersom barnen bara var på för-

skolan någon timme per dag under tre 

veckor. Det betyder mycket för barnen 

att de ser att föräldrarna är trygga med 

personalen. Naturligtvis pratade vi myck-

et med föräldrarna innan vi bestämde oss, 

säger Lena. Det var väldigt viktigt för oss 

att vi hade de med oss. Förut kunde en 

inskolning dra ut så på tiden, ibland i flera 

månader och det inkräktade förstås på 

verksamheten. Nu är vi klara att dra igång 

på bara några veckor. Som förälder är det 

ju lättare att ta ledigt i tre dagar än i tre 

veckor. säger Lena Åhman-Blom. 

Text & foto: Åsa Källén-Lindh

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Efternamn och alla förnamn

Personnummer

Adress

Skicka anmälan till Saltsjöbadens församling • Kyrkplan 2 • 133 34 Saltsjöbaden  
eller maila: www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Är du inte medlem i Svenska kyrkan? Fyll i blanketten och lämna in den på expeditionen! Du som återvänder från utlandet behöver 
anmäla ditt återinträde i Svenska kyrkan centralt.

Lena Åhman-blom, 
förskolechef som tror 
på kort inskolningstid.

Debora Appelros, 
barnskötare som 
tror på lyhördhet.

FÖRÄLDRAAKTIV INSKOLNING GER

Tryggare barn
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  saltsjöbadens
                  kyrkokör

& barockmusiker
 

fr a mför 
under ledning av
k atja själander

Gospelhelg 
19-20 november
 

På lördagen övar vi och på 
söndagen sjunger vi i Gospelmässan kl 11.00 
i Uppenbarelsekyrkan

Lördag kl 13.00-18.00 
Söndag kl 9.30 - 12.00
Plats: Uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden

Körledare är Anna Birgersson
Kören Garden Gospel från Hässelby deltar.
Alla som vill är välkomna att vara med!

Vi bjuder på fika!

Anmälan senast torsdag 17 november till 
katja.sjalander@svenskakyrkan.se Tel 748 19 15söndag 6 november

kl 11.00 minnesgudstjänst i kyrkan med 
musik, namnläsning och ljuständning

j.s bach

Actus

FREDAG 4 NOVEMbER
Kl 16.00 Ljusandakt inför 
Allhelgona i Skogsö kapell

LÖRDAG 5 NOVEMbER
Kl 11.00 Högmässa i Skogsö kapell
Kl 18.00 Konsert i Uppenbarelsekyrkan
Se info i annonsen bredvid

SÖNDAG 6 NOVEMbER 
Kl 11.00 Minnesgudstjänst 
i Uppenbarelsekyrkan med 
namnläsning och ljuständning 
Kyrkokören medverkar
Se info i annonsen nedan

Mer info på hemsidan, 
i annonser och på affischer längre fram

www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Tragicus

Allhelgona Lördag 5 november kl 18.00
i Uppenbarelsekyrkan

Requiem 
av Jan Sandström

Sopran - Hannah Holgersson 
Tenor - Conny Thimander
Orgel - Matthias Kjellgren

Saltsjöbadens kammarkör

Dirigent 
Jenny Tjärnström

Entré: 100 kr



Söndag 2 oktober
Kl 11.00 Högmässa
Psaltarkören sjunger i högmässan
Kl 13.00 Söndagsskola för vuxna

Fredag 7 oktober
Kl 19.00 Ung i kyrkan och 
Beatlesmässan All you need is love 
med Kyrkokören. Se sid 6
 
Söndag 9 oktober
Kl 11.00 Min Kyrka med minimusikal
Gudstjänst för små & stora. Se sid 7
Kl 16.00 Konsert: A Little Jazz Mass
Se sid 7

Söndag 16 oktober
Kl 11.00 Högmässa
Ensemble ur kammarkören

Söndag 23 oktober
Kl 11.00 Högmässa

Söndag 30 oktober
Kl 11.00 Högmässa
Kl 13.00 Söndagsskola för vuxna
Tema: Tacksamhet 

Fredag 4 november 
Kl 16.00 Ljusandakt i Skogsö kapell

Lördag 5 november - Alla Helgons Dag
Kl 11.00 Högmässa i Skogsö kapell
Kl 18.00 Konsert med Kammarkören 
och orkester. Se sid 11

Söndag 6 november - Alla själars dag
Kl 11.00 Minnesgudstjänst med ljus-
tändning och konsert med Kyrkokören
Se sid 11

Söndag 13 november
Kl 11.00 Vismässa med Psaltarkören, 
Jenny Tjärnström och Thomas Arlevall

Fredag 18 november
Kl 18.00 Ung i kyrkan

Söndag 20 november
Kl 11.00 Gospelmässa
Se sid 11

Kyrkan är öppen:
vardagar kl 8.00-16.30 
lö-sö kl 10.00-16.30 eller 
till sista gudstjänst
Skogsö kapell alla dagar kl 8.00-19.00
Exp. må-fr kl 9.00-12.00, 13.00-15.00

Adress:
Församlingsexpeditionen     
Kyrkplan 2  133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

ALLA EvENEmANg SkEr I UppENBArELSEkyrkAN UTom När ANNAT ANgES

Gudstjänster 2 okt - 20 nov

 liten bönestund 
på skogsö

onsdagar kl 09.00

Vi som arbetar i 
Saltsjöbadens församling:

Kyrkoherde
Lasse Svensson tel 748 19 10 

Kyrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl tel 748 19 09 

Kyrkoskrivare
Christina Cervin Enell tel 748 19 00 

Gravärenden
Micke Jakobsson tel 748 19 20 

Präster 
Thomas Arlevall tel 748 19 11
Anna Höglund tel 748 19 12

Kyrkomusiker
Katja Själander tel 748 19 15
Jenny Tjärnström tel 748 19 16

Församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14

Vaktmästare Kyrkan och Skogsö
Agneta Blomquist tel 748 19 23
Kurt Fallström tel 748 19 22
Micke Jakobsson tel 748 19 20
Hasse Ohlin tel 748 19 21
Tobias Rosell Svensson 748 19 08

Ekonom
Johan Kågebo tel 748 19 07

Förskolechef
Lena Åhman Blom tel 748 19 35 

Förskolan Nyckelpigan
Prästkragen tel 748 19 33/34
Röda/Gula tel 748 19 31/32

Saltaren
Redaktör & grafisk form: 
Åsa Källén-Lindh/Okapi Media 
Omslagsbild: Arne Hyckenberg
Ansvarig utgivare: Lasse Svensson
Tryckeri: Skotte + Wassberg tryckeri

Ny ljudhjälp!
Hörslinga eller Teleslinga finns 
idag i kyrkans lokaler. 
Nu förbättrar vi ytterligare!

Diakonikretsen köper, tack vare 
gåvor och bidrag, in en mobil hör-
slinga. Allt är packat i en väska som 
präster, musiker och andra kan ta 
med till andakter och samlingar, 
exempelvis på Sjötäppan, Sjukhu-
set eller vid hembesök. 

Mässa i viston 
av Per Harling

med sång av
Psaltarkören

Söndagen den 13 november 
kl 11.00 i Uppenbarelsekyrkan

Dirigent:  Jenny Tjärnström
Präst: Thomas Arlevall

DIAKONILUNCH
TISDAg 11 okToBEr kL 12.00

fÖrSAmLINgSHEmmET 

präST THomAS ArLEvALL 
BEräTTAr om  LIvETS pärLor

ANmäLAN 
SENAST frEDAg 7 okToBEr

TILL ExpEDITIoNEN TEL 748 19  00


