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Hade Jesus kolik? 
hur var jesus som bebis?
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ur var Jesus som bebis egentligen?
Glad eller kinkig? Pigg eller trött? 
Hårig eller helt kal på huvudet?

och hur var det för Josef och Maria att 
föda i ett stall? Hur reagerade de på att 
plötsligt vara tre istället för två? Vilka  
tankar flög genom huvudet på dem när 
Jesus gav upp sitt första skrik? 

ta bara det där med barnskrik. Alla 
föräldrar har nog varit med om att deras 
värdefullaste tillgång, som alldeles nyss 
så fridfullt låg och sov och såg ut som 
godheten själv, på bara ett par sekunder 
kan förvandlas till en skrikande båge. Är 
man lite orutinerad kan det sätta rejäl fart 
på stresshormonerna. Tänk om Jesus satte 
upp ett riktigt kolikskrik precis när de tre 
vise männen skulle överlämna guldet, 
myrran och rökelsen. Kan vara svårt som 

förälder att till fullo uppskatta presenter i 
en sådan stund.

eller det där med blöjor. Det är väl 
troligen ett mer nutida problem, vilken blöja 
man ska välja. Ska det vara Pampers eller 
Libero? Ica eller Coop? Eller kanske något 
namnlöst märke? Hur många skyddsbar-
riärer ska det vara? En, två eller kanske tre? 
Ska det vara delfiner eller nallar på? 

att vara förälder innebär att ständigt 
befinna sig i en valsituation. Oavsett om 
det gäller blöjor, bilbarnstolar eller vilket 
dagis man vill att sitt barn ska gå på. Vi 
kanske har betydligt fler val att göra idag, 
men grundinställningen är nog tidlös. Vi vill 
göra de val som är bra för vårt barn. Och 

detta tror jag Maria och Josef brottades 
med även om det kanske inte handlade 
om bilbarnstolar och blöjor för deras del. 
Att vara förälder var nog lika ansvarsfullt 
och givande då som nu.

även om jag både hört och läst Julevang-
eliet tidigare så ska jag ta tillfället i akt i år 
igen. För det har hänt en hel del i mitt liv 
sedan förra julen så vem vet vilka per-
spektiv som kommer att öppna sig denna 
gång. 

i uppenbarelsekyrkan kommer jul-
evangeliet att berättas igen. Med musik. 
Med ord. I Drama. På sid 6-8 hittar du 
julens alla konserter och gudstjänster.  
Kom gärna och ta del av det utifrån dina 
erfarenheter. Dina tankar. Dina Känslor.
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PS. Jag har under en tid arbetat med Saltsjö-
badens församlings webb, tidning m m. 
Det har varit och är spännade och lärorikt att 
lära känna en ny ort, en ny församling och 
framför allt nya människor. Ser fram emot 
ett nytt år då vi bl a kommer att fira hundra-
åringen Uppenbarelsekyrkan!

Andréas Lindström, småbarnsförälder



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. Inom Saltsjöbadens församling 
finns sedan tidigare kamratsjälavårdare, 
präster och samarbetet med Kyrkans 
familjerådgivning. Nu utökas ”samtals-
servicen” till medlemmarna på ett nytt, 
spännande sätt. 
–  Mellan kl 19-24 kan du som försam-
lingsbo ringa året runt och få prata med 
någon. Svarar gör S:t Lukas samtalsjour. 
Vi satsar på det här för att ge våra 
församlingsbor ännu mer av tjänst och 
service, också på tider då det är svårt 
för oss i församlingen att kunna vara i 
ständig beredskap, berättar Lasse Svensson, 
kyrkoherde.

S:t Lukas driver mottagningar för psyko-
terapi, handledning och konsultation och 

Varje kväll. 365 dagar om året. Nu kan boende i Saltsjöbaden som 
behöver stöd i olika livssituationer ringa till S:t Lukas samtalsjour. 
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finns över hela landet. De arbetar med 
människors livsfrågor och psykiska pro-
blem oavsett om det rör sig om behov på 
individnivå, i relationer eller kring existen-
tiella frågeställningar. Inom S:t Lukas finns 
legitimerade psykoterapeuter med mång-
årig erfarenhet från privat och offentlig 
vård, socialt arbete, idéburna organisatio-
ner och kyrkor.  Det är dock första gången 
som S:t Lukas nu erbjuder samtalsstöd åt 
alla medlemmar i en församling.

Kyrkan stängd  
för finputsning
i januari
 

Uppenbarelsekyrkan som i vår fyller 100 
år kommer i januari att putsas invändigt. 
Det innebär att kyrkan kommer att hållas 
stängd 7-28 januari, med undantag för be-
gravningar på fredagar. Under denna period 
kommer gudstjänster och annan verksam-
het att förläggas till Skogsö och försam-
lingshemmet. För information om tider och 
platser se svenskakyrkan.se/saltsjobaden 
samt NVP i januari.

Prisbelönt designer 
på förskolan
 

22 november utsågs 
Amalia Årfelt till Årets 
Betongdesigner. Amalia 
har skapat det fantas-
tiska ”lekfantasidjuret” 
vid församlingens för-
skola Nyckelpigan. 
-Djur är ett återkom-
mande motiv. Jag 
känner mig mycket 
friare med djur än med människor. Även 
djur kan få mänskliga karaktärer. Och de 
är tänkande varelser med känslor. Det 
speglar sig i deras kroppsspråk, ansikts-
uttryck och hållning”, säger Amalia Årfelt.
Förskolan Nyckelpigan finns i special-
byggda lokaler i naturskönt läge i Tattby. 
Förskolan har fyra avdelningar med pro-
filen andlighet, musik och natur. Läs mer 
om förskolan på forskolannyckelpigan.se 

Biträdande kyrkoherde 
Första advent utsågs Thomas Arlevall till 
biträdande kyrkoherde i Saltsjöbadens 
församling. Det är ett personligt uppdrag 
och en hedersbetygelse, med särskilda 
uppgifter. Uppdraget ska förutom att 
bidra till god församlingsverksamhet och 
utveckling även frigöra tid för kyrkoher-
den för övergripande verksamhetsut-
veckling. Thomas har arbetat som präst  
i Saltsjöbaden i 10 år och är väl insatt i 
församlingens arbete och utveckling.

Hjältar förr och nu 
Många kloka personer, som kan kall-
las sin tids hjältar, har funderat på viktiga, 
roliga och ibland svåra frågor. Några av 
dessa hjältar var Abraham, Moses, Ester, 
Sokrates och Platon. Våren 2013 startar 
församlingen en ”Filosofi- och religions-
skola” för fjärdeklassare som ska ge rum 
för egna tankar i samtal med kompisar.

i  
korthetUnikt samtalsstöd

S:t Lukas samtalsjour
020-64 00 64
Ange KOD FöS 13.  
Öppen kl 19-24. 

Samtal med präst 
Boka samtal med präst 
i församlingen 08-748 19 00

Någon som lyssnar. Här Marianne  
Lindell-Fjæstad, S:t Lukas i Stockholm.

Andréas Lindström, småbarnsförälder
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Ho ho ho!
Snart är det jul, igen, med julkonserter och skol-

avslutningar, lussebak och ljus och värme. Mysigt! 

Nya trappan ner till stegporten är snart klar. Nere 

i kyrkkällaren har det byggts ett rum för den gamla 

orgeln. Tegelpannorna på den gamla klockarbosta-

den är bytta. Vattenposterna på Skogsö är över-

täckta och vattnet avstängt och hängrännorna är 

rensade. Livet rullar sakta men säkert på.

God Jul! 
Tom Hedberg, vaktmästare

Pepparkakskalender
Nu är det fullt upp på förskolan. Det är baka, luciatåg, 

julsånger, mycket pyssel, och vi har pyntat med advents-

stjärnor och julgran, och vi har en adventskalender som är 

gjord av pepparkakor, Det blir mycket jul redan nu. Och 

barn som är uppspelta Roligt och mysigt, och mycket jobb. 

Men sen, när julen kommer, då är jag hemma och myser  

med min familj och äter god mat.

Stora julkramar! 
Jenny Djerw Wahlberg, Bitr förskolechef

Det musikaliska jultåget är i gång
Nu har jag hoppat på det musikaliska jultåget – fullt upp från advent 

med fem gudstjänster, diakonilunch, julkonserter, julbön… Massor av 

noter, massor av repetitioner, massor av musiker och sångare… Kul!!! 

Tråkigt är det inte en enda sekund. Men stressigt. Tåget skenar i en 

väldig fart tills midnattsmässan klingat ut.  Sen… På juldagen… 

Då kommer min julfrid.

Välkommen att lyssna och sjunga med juletid!

 Jenny Tjärnström, musiker

Första julen i Saltis…
Tänk vad tiden går fort när man har roligt! Efter en 

härlig höst är det nu dags för julfirande och för mig 

är det ju första julen i Saltsjöbaden, så det känns 

lite extra spännande. Jag övade just advents- och 

julsånger med barnkörerna, dom är fantastiskt 

duktiga och sjunger flera gånger i december. För egen 

del väntar Luciavaka, julkrubbor, julspel och till sist 

Julnattsmässa på självaste julafton. Jag längtar!

Hoppas vi ses i kyrkan i jul! 
Helena Hansson, prästadjunkt

Ljuset får lysa i mörkret
Nu går vi in i en av de för mig härligaste tiderna på året. Advents-

tid då trots kyla och mörker ändå ljuset får lysa i mörkret. Glädjen 

som känns i hela kroppen när vi på första advent sjunger Hosianna 

Davids son, välsignad vare han… Nu när vi får samlas till härlig 

diakonilunch med kör och barnens luciatåg, julfest med ungdomarna, 

julkrubban där vi samlar barnen för berättelsen om Jesusbarnet. Men 

så påminns jag också genom julinsamlingen ”Ge alla barn en framtid 

utan våld” att för alla är detta inte en av de härligaste tiderna på året. 

Jag önskar att julen som är så mycket barnens tid får vara det för 

alla i jul och att Guds ljus ska lysa upp i mörkret för dig.

Ulrica Hamrin, församlingspedagog

Gott Nytt Jubileumsår! 
2013 fyller Uppenbarelsekyrkan 100 år. Det kommer 

vi att fira på olika sätt i maj. Men redan på Nyårs-

dagen får vi känna feststämning under den 

traditionsenliga Festmässan med efterföljande 

mottagningsmingel.

Gott Nytt Jubileumsår! 
Anita Müllern-Aspegren, ordförande Kyrkofullmäktige

God Jul och
Gott Nytt År!

Jul utan Julspelet – Omöjligt! 
Dan före dopparedan, fullt med folk i bänkarna. 

Och bakom altaret, i sakristian, i vapenhuset står församlingens 

egna ”skådespelare” och trängs, barn och vuxna. Alla väntar på att 

ljuset ska släckas och Julspelet ska börja.  Stämningen, musiken, 

psalmerna och berättelsen om stjärnan och det nyfödda barnet, 

herdarna, visa män och änglar. Det hör till! Visst är det både 

jobbigt och stressigt med allt som behöver förberedas och repeteras. 

Men det är ju så grymt roligt!!! För mig, en jul utan julspel – 

Omöjligt!  Den 23 smäller det. Plats på scen. Julen kan börja!

Från mig till Dig, en Välsignad God Jul!

Thomas Arlevall, präst

Fler julhälsningar kommer på facebook.com/saltsjobaden under december. Om du vill, lämna gärna en egen hälsning där!

från oss alla i Kyrkan
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”From all of us 
to all of you”
 
som Benjamin Syrra skaldar 
på julafton. Här intill hittar 
du några julhälsningar från 
några av oss som du möter 
i jul och nyår. En hälsning 
om vad är på gång, vad som 
känns viktigt, jobbigt och 
alldeles, alldeles underbart.

till alla 
församlingsbor och 
läsare av Saltaren!
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vokalensemblen

alicia

följ flödet på facebook.com/saltsjobaden

LUCIA
gUdtJänSt
Sö 9 december kl 11 
Nyckelpigans förskola sjunger Lucia-
sånger i gudstjänsten. Alla barn som 
vill får vara med och sjunga. Kom gärna 
utklädd till tärna, tomte, stjärngosse, 
lucia eller pepparkaksgubbe!

Efter gudstjänsten risgrynsgröt, dans 
kring granen och besök av känt folk 
från stallet i Betlehem....

Ti 11 december. Mässa 11.45 därefter lunch.
Anmälan till lunchen senast 7 december tel 08-748 19 14. 

On 12 december, församlingshemmet
18.30 Ungdomscafé 19.30  ”Teater på väg” med 
Teater De Villé. 20.30 Mässa i kyrkan

Julspelet

Jul i Saltis!

 Luciavaka
Foto: José Figueroa

 Luciakonsert
adolf fredriks musikklasser

traditionella och nykomponerade 

Lucia- och julsånger

 Ti 11 december kl 19

Traditionella och  
nykomponerade  
Lucia- och julsånger

Klasserna 8E & 8F  
Dir Karin Bäckström
Kostnad: 120 kr varav 20 kr 
går till Saltsjöbadens diakoni

DiakoniJULlunch
Julsånger med Psaltarkören i kyrkan och sedan jullunch 

i församlingshemmet med luciatåg av förskolan

Julkonsert
Sö 16 december 15  och 18

Entré 120 kr Förköp på Thelanders optik

Sö 23 december kl 16 & 18

Susann Végh solist
Saltsjöbadens kyrkokör

Vokalensemblen Alicia
Stockholm Concert Orchestra

dir: Jenny tjärnström 
Katja Själander

Kyrkans barnkörer, 
Solister: Jan Lekemark och Linda Linné
Stillheten och ro
Medlemmar ur Kyrkokören m fl
Musiker under ledning av 
Stefan Gustavson 
Dirigent: Katja Själander
Regi: Thomas Arlevall

i saltis



Öppet varje dag! I Uppenbarelsekyrkan kan du sitta ned, låta 
tankarna ta plats, tända ett ljus, be en bön. Kyrkan är öppen varje dag, 
vardagar 08.00-16.30, lördagar och söndagar 10.00-16.30 eller till 
sista gudstjänst (7-28 januari är kyrkan stängd se sid 3)

läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden  

Julafton

Gemensam Högmässa i Fisksätra kyrka
Efteråt äter vi en måltid tillsammans med mat 
från världens alla hörn. 

. 

nyårsafton 31 december kl 16

Nyårsbön
Nyårsdagen 1 januari kl 16 

Festhögmässa
med mottagningsmingel

trettondagsaftonkonsert

Gunnel Mauritzson sång Patrik Bohman kontrabas
Stefan Gustavsson piano Anna Höglund präst

Foto: José Figueroa

l ions club saltsjöbadens tr adit ionell a 

Karin Kjellgren, sopran 
Karl Rombo, tenor 
Stefan Bojsten, piano

5 januari kl 17

Annandag jul 26 december kl 16

Juldagen 25 december kl 07 Julotta Entré kr 120 kr. Förköp Optikern  
samt Bokhandeln Saltsjöbaden Centrum.

•10.00 Barnens 
Julgudstjänst 
•17.00 Julbön 

•23.00 Midnatts-
mässa 

Gott nytt år!

Trettondedag jul
6 januari kl 15



söndag 9 december 
11.00 Luciagudstjänst Nyckelpigans 
förskola Kollekt: Svenska kyrkans Inter-
nationella arbete. Efter gudstjänsten 
risgrynsgröt, dans kring granen samt besök 
av ”känt folk” från stallet i Betlehem.

tisdag 11  december 
11.45 Lunchmässa
12.00 Diakoniljullunch Anmälan senast  
7 december 08-748 19 14. 
19.00 Luciakonsert, klasserna 8E och 8F 
från Adolf Fredriks musikklasser. Dir Karin 
Bäckström. Entré 120 kr varav 20 kr går till 
Saltsjöbadens diakoni.

onsdag 12  december 
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.
18.30 Luciavaka- Ung i Kyrkan 
Fika i församlingshemmet.
19.30 ”Teater på väg” med Teater De Villé.
20.30 Kvällsmässa. 

söndag 16 december 
11.00 Högmässa, Skogsö kapell 
Kollekt: Svenska kyrkans unga. 
15.00 & 18.00 Julkonsert Saltsjöbadens 
kyrkokör, Vokalensemble Alicia, Stockholm 
Concert Orchestra, Solist - Susann Végh,
Dir Jenny Tjärnström, Katja Själander. 
Entré 120 kr. Förköp Thelanders optik.

tisdag 18 december
11.45 Lunchmässa.

onsdag 19 december
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

På gång  jul & nyår

söndag 23 december
16.00 & 18.00 Julspel Barnkörerna, 
solister m fl. Kollekt: BRIS
 
jul afton 2 4 december 
10.00 Barnens Julgudstjänst 
Kollekt till Barncancerfonden.
17.00 Julbön
Kollekt: Saltsjöbadens diakoni.
23.00 Midnattsmässa
Kollekt: Situation Sthlm och Stadsmissionen.

juldagen 25 december 
07.00 Julotta Kollekt: ”Ge alla barn en framtid 
utan våld” Svenska kyrkans Internationella arbete.

annandag jul 26 december 
16.00 A child is born... Mässa i jazzton
Kollekt: Svenska kyrkans Internationella arbete.

söndag 30 december 
11.00 Högmässa
Kollekt: Flyktingverksamhet i Stockholmsstift.

nyårsafton 31  december 
16.00 Nyårsbön, Gillis Simonsson
Musik med Stefan Gustavsson med familj
Kollekt: Situation Sthlm och Stadsmissionen.

nyårsdagen 1  januari 
16.00 Festhögmässa Kollekt: Kristna  
fredsrörelsen, Liv & fredinstitutet

tret tondedag jul 6 januari 
15.00 Högmässa i Fisksätra kyrka
Kollekt: Svenska kyrkans Internationella arbete
Efter gudstjänsten måltid från världens alla hörn. 

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Glad 
Påsk!

Konserttips, tankar inför  
söndagen, stämningsögonblick, bilder 
mm. Om du vill vara med i flödet från 
församlingen, gå in på facebook.com/
saltsjobaden, gilla oss och dela med 
dig av dina tankar!

k yrkoherde
Lasse Svensson, 748 19 10 

kyrkoherdens sekreterare
Margareta Ekdahl, 748 19 09 

kyrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00 

gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20 

präster 
Thomas Arlevall, 748 19 11 
Anna Höglund, 748 19 12
Helena Hansson, 748 19 13

kyrkomusiker
Katja Själander, 748 19 15
Jenny Tjärnström, 748 19 16

församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14 

vaktmästare kyrkan 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

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

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

Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

SALTAREN Ansvarig utgivare: Lasse Svensson 
Foto omslag: elles/september
Grafisk form: september Tryckeri: Vitt Grafiska.

Gilla kyrkan - också på Facebook!
 Konserttips, tankar inför  

söndagen, stämningsögonblick, 
bilder mm. Om du vill vara med i 

flödet från församlingen, gå in på face-
book.com/saltsjobaden, gilla oss och dela 
med dig av dina tankar!

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

90 01 22-3 Pg  
900-1223 Bg

Ge en julGåva!
Sms:a HOPP till

72950 så skänker 
du 50 kronor.

svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Foto: ACT/DCA/Binyan Mengesha


