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Saltsjöbadens församling har blivit MILJÖ-
DIPLOMERAD Nya WEBBSIDAN är klar 
Här hittar du höstens KURSER  Läs om lokala 
PROFILER och deras engagemang i KYRKAN
Dags för STARTGUDSTJÄNST

Vi har sått många frön i Saltsjöbadens Vi har sått många frön i Saltsjöbadens 
församling - nu gror de!församling - nu gror de!
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Erik Viktor Robert Nilsson
Karl Gustav August Adrem
Sofi a Maria Frank Philipson 
Svea Maria Frank Philipson
Märta Emma Lovisa Tornberg
Olivia Britta Helena Brolin
Svea Christina Åhlgren
Matilda Alice Greta Carolina Flodmark
Oliver Nils Sten Bredberg
Sebastian Rasmus Modee
Linnea Joanna Torén
Klara Stina Ambler
Sara Cecilia Janheim
Emil Roland Nygren
Leah Margaux Gustafson Hermelin
Tilde Mary Britta Morris
Bianca Saga Jenny Willander
Felicia Magdalena Eriksson Wickbom
John Anders Arnborger
Greta Linnéa Viola Schmitz

döpta

Barbro Valborg Ahlström
Hans Adolf Knutsson Wattrang
Maria Iréne Hallman
Elsa Isidora Emilia Larsson
Sigrid Ulla-Britt Florén
Sven Mauritz Karlsson
Kerstin Margareta Desirée 
Danielsson
Torsten Georg Grennberg
Hillevi Lillemor Johansson
Astrid Margareta Elisabet 
Eckersten
Lars Ingmar Sjöberg-Silfverling
Annetta Hermina Geertruida 
Christensen-Hansen
Britt Stenström
Gunborg Nottebohm-Kaiser
Birgit Magnusson
Erna Viola Hammarlund Essler
Birgit Margareta Englund
Märta Viktoria Linnea Westin

avlidna

Tänk vilken debatt det var i våras, 
med biskopar och präster som hade 
en massa synpunkter på hur kron-
prinsessan Victoria skulle gå i kyrkan 
när hon gifte sig! Man kunde nästan 
tro att detta var den viktigaste frå-
gan i hela Svenska kyrkan, så pass 
viktig att ärkebiskopen började tala 
om kyrkomöte och ändringar i kyr-
kohandboken så att andra brudpar 
framöver vet att gå rätt. Minsann. 
Samtidigt som denna debatt rasa-
de, fortsatte tappet på många håll 
i Svenska kyrkan, av medlemmar, av 
antalet döpta och konfi rmerade. Det 
bryr jag mig om. Att vinna, göra det 
bästa och inte förlora medlemmar, 
det brinner jag för. (Och kronprin-
sessan och alla andra prinsessor får 
gå hur de vill).

31 ungdomar från Saltsjöbaden 
konfi rmerades i Strömstad i som-
ras! ”Strömstadlägret” för åttonde 
gången, är populärt och rejält upp-
skattat. Tillsammans med en massa 
andra bra lägerarrangörer, KSSS, 
Vitsgarn, Rättvik med fl era, så har vi 
i Saltsjöbaden en av de högsta kon-
fi rmandsiffrorna i Stockholms stift. 
För vad händer om inte vi, Kyrkan, 
bjuder in till dop och konfi rmation? 
Vad händer om inte heller vi berät-
tar om kristen tro och andlighet? 
Satsningen på konfi rmander och 
ungdomar är jätteviktig.

Jag tänker på Stadium, sportbuti-
ken. Som lyckas, helt kommersiellt, 
bjuda och samla en massa ungdomar 
till sommarläger. Och de bjuder på 
mer än sport. Kan de lyckas så ska 
vi lyckas. 

Jag tänker på Swedbank, vars VD vill 
satsa på praktikplatser, kan banken, så 
ska vi kunna. Och vi gör det redan i liten 
skala. Tack vare en fond som vi skapade i 
Diakonikretsen för några år sedan kan vi 
med bidrag från Lions, Brödraföreningen 
och några till, erbjuda ett par ungdomar, 
som skulle haft svårt på vanliga arbets-
marknaden, sommarpraktikplatser hos 
oss. Riktig lön, som alla andra, och en 
bra skola.

Svenska kyrkan blir annorlunda. En 
utredning pågår. Många har vaknat. I 
Saltsjöbaden, med ett engagerat kyrko-
råd, många frivilliga och duktiga med-
arbetare är vi redan på banan. Vi är små 
jämfört med många andra församlingar. 
Men så länge folk här engagerar sig och 
är med i församlingen kan vi fortsätta 
ett bra arbete -  och visa på Vägen. Fint 
att du är med. Det betyder mer än du 
tror.

Lasse Svensson

PS.  De första kristna kallades de som 
”tillhörde Vägen”. Välkommen med. DS

Lasse Svensson är
Kyrkoherde i Saltsjöbadens 
församling

Hon ska hålla i 1000 år till 
- Svenska kyrkan på ett annat  sätt



3

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Efternamn och alla förnamn

Personnummer

Adress

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

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

StartStart   gudstjänstgudstjänst
                           
SönSöndag dendag den  55  september kl 11.00september kl 11.00

Alla körer, musiker, präster och
medarbetare träffar du i kyrkan 
Efteråt blir stort kyrkkaffe

Välkommen!

Församlingsresa till 
Norrtälje i höst 
Torsdagen den 9 september 

En heldag med besök vid intressanta 
platser med guidning, kaffe och lunch. 

Anmäl intresse till församlingsexpeditionen  
tel 748 19 09 eller www.saltsjobadensforsamling.se
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Jag träffar Josefi ne Rejler och Stefan 
Aspberg en solig sommarmorgon i 
församlingshemmet för att prata om 

deras engagemang inom kyrkan. Sedan 
december sitter Josefi ne i kyrkorådet 
och Stefan i kyrkofullmäktige. Båda be-
fi nner sig, som man brukar säga, mitt i li-
vet, med barn, arbete, fritid, resor, plikter 
och åtaganden, relationer och umgänge. 
Stefan är sexbarnsfar och Josefi ne fyr-
barnsmor. Den första frågan känns rätt 
naturlig att ställa: hur hittar de tiden att 
engagera sig inom kyrkan - också? 
— Jag har inte tid egentligen, svarar 

Stefan snabbt. Men det stämmer att ju 
mer man har att göra desto mer får man 
gjort .

— Ja, det handlar om att prioritera, sä-
ger Josefi ne. Intresset och engagemang-
et har kommit naturligt och sakta men 
säkert vuxit fram. Jag har ju mina barn på 
kyrkans förskola, och  jag  kände att jag 
gillade det jag såg och fi ck därifrån.

Stefan instämmer.
— När jag fl yttade hit till Saltsjöbaden 

så kände jag att kyrkan hade en central 
roll i samhället, jag tyckte det var kul, det  
kändes bra. Det var fullt i kyrkan vid alla 
stora högtider. Jag gillade det jag såg, 
tyckte att de gjorde att bra jobb. 

Jag frågar om arbetet som förtroende-
vald är vad de hade förväntat sig.

— Det känns som om det fi nns en del 
att göra, säger Stefan med ett snett le-
ende.
—  Det är mer formellt än jag trodde att 

det skulle vara. Jag visste nog inte vad 
jag sa ja till först, men det är en chans 
att lära mig nya saker, jag har ju frikyrklig 
bakgrund. Och sedan är det häftigt att 
lära känna nya engagerade människor 
som är öppna för nya idéer, säger Jose-
fi ne.

— Min pappa var präst och  mina mor-
föräldrar var kyrkvärdar. Jag har alltid 

tyckt att kyrkan är fantastiskt tråkig, sä-
ger Stefan. Jag har inte tyckt att kyrkan 
har representerat Jesu budskap. Jag kan 
känna mig lite som ”folkets röst”: hur kan 
kyrkan bli en starkare kompis för fl er? Till 
exempel, hur får man fram budskapet till 
ungdomar? Budskapet i sig är ju bra men 
inte alltid hur det levereras. Jag känner en 
lockelse i att marknadsföra budskapet på 
olika sätt till olika människor. Jag menar, 
många går ur kyrkan - varför? Därför 
att kyrkan är not good enough. Kyrkan 
måste leverera! 

Men kyrkans förskola här i Saltsjöba-
den är populär. Där har vi något fantas-
tiskt. Idag kan vem som helst, oavsett 
religiös tillhörighet, ateist eller muslim, 
ha sitt barn på kyrkans förskola. Men om 
jag sätter på mig den stränga hatten så 
tycker jag att man måste vara medlem 
i Svenska kyrkan för att få ha sitt barn 
där. 
— Mmm, säger Josefi ne,  men det kan 

vara svårt om man vill att kyrkan och det 
den står för ska vara öppen för alla. Vi vill 
ju att det ska vara en levande kyrka.
— Ja, säger Stefan, en kyrka som är en 

del av vardagen, som i de katolska län-
derna, en levande plats.  
— Ja, där man kan prata om sin tro 

kopplat till sitt vardagsliv, säger Josefi ne.

Diskussionen vindlar fram och till-
baka om hur kyrkan kan bli bättre, 
hur man kan nå ut till fl er män-

niskor, och strategier inom fullmäktige 
och kyrkoråd för att uppnå vissa mål.  

— Jag ifrågasätter målsättningen ”Minst 
100 personer i gudstjänsten på sönda-
gen”, säger Stefan. Vad är egenvärdet 
i det? Jag blir irriterad när det kommer 
äldre personer som representerar kyr-
kan och säger att alla ska vara i  kyrkan 
klockan elva varje söndag. Det kanske är 
mycket bättre att vara med sina barn då, 

vara närvarande med sin familj. Kyrkan 
måste sända på samma frekvens som 
mottagarna fi nns på.

— Det är också viktigt att synas i natur-
liga sammanhang, att visa att vi som är 
aktiva inom kyrkan är helt vanliga män-
niskor som man kan identifi era sig med. 
Att prata och berätta om vårt engage-
mang på middagar och i andra sociala 
sammanhang kan leda till att fl er vågar 
närma sig kyrkan. Ett frö som lever och 
gror, säger Josefi ne.

Att synas mer som församling och 
kyrka och att bli mer lättillgäng-
lig är frågor som engagerar båda. 

Tanken att kyrkan skulle fi nnas mer cen-
tralt i samhället, på Tippen, där folk skulle 
ha lätt att ta kontakt, tänder en gnista.
— Det är väl ingen mening med att 

ha en katedral om ingen bryr sig om att 
komma dit, säger Stefan. Det kanske är 
på Tippen kyrkan ska vara. Med mer till-
gänglighet skulle kanske kyrkan kunna 
bli en plats för många fl er, en viloplats 
för själen utan måsten. Jag tränar och 
springer, för att må bra i kroppen. På 
samma sätt behöver man själslig träning. 
När jag är utomlands brukar jag alltid 
besöka kyrkor där jag befi nner mig. Jag 
måste inte be för att må bra, jag behöver 
bara sätta mig i en kyrkbänk, sluta ögo-
nen och andas.  
— Nej, man måste inte sitta, stå, läsa 

och sjunga och göra allt på samma sätt 
jämt i gudstjänsten för att det ska bli bra. 
Jag tänker på den fantastiska orgelmäs-
san för ett tag sedan i kyrkan där bar-
nen målade och sprang omkring lite som 
de ville samtidigt som de fi ck lyssna på 
musiken som spelades från orgelläktaren, 
säger Josefi ne. Det var jättefi nt.

Starkt engagemang hos nya 
förtroendevalda
Ett problem som många församlingar runt om i Sverige dras med är en hög medelålder bland de 
förtroendevalda. I Saltsjöbadens församling har vi glädjande nog lyckats locka till oss yngre och en-
gagerade människor som vill vara med och forma församlingens framtid. Josefi ne Rejler och Stefan 

Aspberg är två av dem.
Text & foto: Åsa Källén-Lindh
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Välkommen till höstens aktiviteter
Anmälan & info: 08 - 748 19 00

Babysång

Två grupper med åldersindelning
Start: torsdag 16 september

Au Pair Café

Start: tisdag 6/9 kl 18.30
Plats: Församlingshemmet
Ledare: Christina Ekeberg

Kammarkören
 

Körvana och notkrav
Start: 18 augusti

Körledare: Björn Paulson Må bra av Musik!

Musik är engagerande! Musik
piggar upp, tröstar och lugnar. 
”Må-bra”- hormonerna ökar i 
kroppen efter en stunds musi-
cerande. Det är ju faktiskt
konstaterat att man blir en
gladare och friskare människa
av körsång. Inte undra på att
just körsång är Sveriges störs-
ta folkrörelse.

Vill du delta aktivt fi nns fl era
körer i Saltsjöbadens försam-
ling att välja mellan. Vill du bara 
lyssna, går det också bra. Kom
till kyrkan och njut av någon av
våra fi na konserter!

I Saltsjöbadens församling 
fi nns möjlighet till körsång och 
musikstunder för alla åldrar -
från nyfödda till seniorer. 
Är du intresserad - välkommen
att höra av dig!

Diakonikretsen

Diakonikretsen arrangerar 
luncher med intressanta 
program och stöder arbetet på 
Sjötäppan och Sjukhuset
Ledare: Staffan Braugenhardt

       Konfi rmandundervisning

                         Ledare: 
       Ungdomspräst Anna Höglund 
     Församlingsass Linda Johansson

 Kyrkofullmäktige & Kyrkoråd

      KF 19/9 kl 13.00 + 14/11 kl 19.00 
      församlingshemmet. 
      KF:s möten är offentliga

KR 3-4/9 i Sigtuna + 26/10 kl 19.00

    Sy- och Pratföreningen

Vi möts varannan torsdag 
kl 13-15 udda veckor 
i församlingshemmet

Start 2/9
Kontakta Karin Rönne 717 05 85

Kyrkokören

Körvana och notkrav
Start: Torsdag 19 augusti
Körledare: Katja Själander     

Psaltarkören

Kör för daglediga - ej notkrav
Start 25 augusti

Onsdagar 13.00-14.30
Körledare: Björn Paulson 

Barnkören 7-10 år

Start: tisdag 31 augusti
kl 16.00-17.00

Ledare: Katja Själander

Körlekis 4-6 år

    Start: tisdag 31 augusti
    kl 15.30-16.00

Ledare: Katja Själander

Stillhet & Ro
Cirkeldans - heliga danser 

Tisdagar i Skogsö kapell kl 19.00
21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11

Ledare: Maria Rönn

Möte med Nya Testamentet

Torsdagar 16.00-17.30
Start: 16/9. Ledare: Gillis Simonsson

Intresseanmälan: 08-611 14 28

Internationella Gruppen

Gruppen samlar in pengar och 
stöder kyrkornas internationella 
hjälparbete.
Ledare: Christina Ekstedt
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Växande • Utveckling • Andlighet  

Kurser hösten 2010

Anmälan och upplysningar: 
tel 08-748 19 00 
e-post saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Plats för kurser: Församlingshemmet om inte annat anges

 • NOLL KOLL PÅ BIBELN

 • BARNENS GUD

 • FRÄLSARKRANSEN

 • TRÄNA MED PRÄSTEN

 • SÖNDAGSSKOLA 
    FÖR VUXNA

NY KURS

NY KURS

www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden
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NOLL KOLL PÅ BIBELN
För dig som inte vet nåt men är nyfi ken på Bibelns texter och mening.
Så skrev man, så tänkte man, så började det
Så hänger texterna ihop 
Så kan texterna ge mej nåt idag 
Kursavgiften* är 200 kr och inkluderar lätt måltid samt kursmaterial
Kursdatum: onsdag 29/9, onsdag 6/10, onsdag 13/10 kl 19.00-21.15 
Kursledare Lasse Svensson

KROPP, SJÄL OCH GUD 
Under tre tillfällen i höst träffas vi i samtal om fysisk träning, om livet, om tro, om Gud. 
Jag är ungdomspräst här i Saltsjöbaden sedan 1,5 år och Jympaledare på Friskis & Svettis. 
Vid ett tillfälle kör vi fysisk träning och de andra två samtalar vi om kropp själ och Gud. 
Kanske passar den här minikursen dej som är 20 år, 30 år eller 40+. 
Kursdatum: onsdag 13/10 och onsdag 27/10 kl 19-20.30 i församlingshemmet. 
Onsdag den 20/10 kl 17.30-19.30 jympar vi tillsammans på Friskis & Svettis Hornstull 
Kursavgiften* är 200 kr och inkluderar avgift på Friskis & Svettis samt enklare kvällsfi ka. 
Kursledare: Anna Höglund. Anmälan tel 748 19 00

LIVETS PÄRLOR - FRÄLSARKRANSEN
— En väg till livsmod och tillit —
En kurs för dig som vill öva dig i praktisk andlighet. Med radbandet ”Livets pärlor” utforskar 
vi vad andlig livshållning inom den kristna tron kan innebära. Inga förkunskaper behövs. 
Varje träff inleds med en enkel måltid. 
Kursdatum: varannan torsdag 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12 kl 18.30-21.00
Kursavgiften* är 200 kr och inkluderar lätt måltid samt kursmaterial. 
Kursledare: Thomas Arlevall & Marja Nydahl 

BARNENS GUD
Barn krånglar inte till det, de pratar om Gud på sitt eget sätt. Och när de inte förstår så frågar de.
Vi vuxna är kanske mer osäkra på allt det här om Gud och tro.
Den här kursen är till för att föräldrar och mor/farföräldrar ska lära sig mer om barn och tro. 
Kursdatum: söndag 17 oktober efter gudstjänst & lunch  kl 13.00 – 14.30
Kursledare: Thomas Arlevall

SÖNDAGSSKOLA FÖR VUXNA - TRE TRÄFFAR
1. Bibeln - ett helt bibliotek. Innehåll, språk och tillkomsthistoria. 
2. Gudsbilder i Bibeln. Bibeln berättar ofta om Gud i bilder.
3. Vad händer sedan. Bibelns berättelser och bilder om livet efter döden.
Kursdatum: söndag 26/9, söndag 31/10, söndag 21/11 efter gudstjänst och lätt lunch. 
Cirka en timme per träff. Kursledare: Gillis Simonsson

Anmälan och upplysningar: tel 08-748 19 00 
E-post: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Plats för kurser: Församlingshemmet om inte annat anges

KORTA KURSER & ENGÅNGSKURSER HÖSTEN 2010
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UPPENBARELSEKYRKANS HISTORIA & TRO
En visning av och kurs om Saltsjöbadens vackra kyrka, dess historia, teologi, tro 
och berättelserna om människorna som präglade kyrkan.
Kursdatum: tisdag 28/9 kl 13.00-14.30 och söndag 3/10 kl 13.00-14.30
Kursledare: Sven-Åke Cason 

VOLONTÄRUTBILDNING
Församlingen och Röda Korset i Saltsjöbaden utbildar volontärer.
Är du intresserad att ge av din tid för att hjälpa någon?
Kontakta Christina Ekeberg tel 0705-46 75 26 eller Anna Berggren 070-748 29 17 

KOMMANDE KURSER HÖSTEN 2010 OCH VÅREN 2011

Kan man tro?
En kurs som vid fem olika tillfällen tar upp följande teman:
Befriande tro • Jesus  • Bra texter • Vara med Gud  • Vardagskyrka

Miljö och Andlighet
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” är Bibelns första ord. Samtal om miljö, ansvar och andlighet. 

Om bönen - för dej som (nästan) aldrig har bett 
Lärjungarna frågade Jesus, hur ber man. Sedan dess har vi i kyrkan bett Herrens bön, ”Fader vår” .
Så frågan var inte så dum. Det händer något när man frågar - och ber!

”Döden tänkte jag mig så…”
Tankar och tro om livet och döden, sorg och tröst, 
det praktiska kring en begravning, gravvård och skötsel 

Förälder till tonåring
Kurs som riktar sig till våra konfi rmandföräldrar.  

Kyrkans symboler och ritualer
Följ med på en upptäcktsfärd i kyrkans symbolvärld.

Kamratsjälavård – orienteringskurs & fortsättningskurs
Våren 2011. Info i kommande Saltare

Kärlek, sex & samlevnad & Gud 
Våren 2011. Info i kommande Saltare

 Kurser som startar senare annonseras i kommande nummer av Saltaren.
* Har du inte möjlighet att betala är du ändå välkommen att delta i kurserna 
 Avgifter inbetalas till församlingens pg 10 00 64-5, märkt med ”Kursavgift”

KORTA KURSER & ENGÅNGSKURSER HÖSTEN 2010
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Grattis, Saltsjöbadens församling!

Ni har kommit gott i väg i ert arbete för miljön! Det hör till den kristna identiteten att vara på väg. 
Det är faktiskt det allra första namnet vi känner på de kristna: Vägen (Apostlagärningarna, kap nio).

I miljöarbetet är det tydligare än någonsin att vi inte är framme utan på väg. Nu efter allt det gedigna 
arbete ni gjort i fas ett av miljödiplomeringen – refl ekterat, funderat, bett, visionerat, processat, 
beslutat om åtgärder, ansvar och resurser, involverat alla berörda – nu får ni ert miljödiplom. Det är ett 
kvitto på allt det goda arbete ni gjort. Men just när det verkar som om ni är framme med all den fest 
och glädje som ligger i det – är det dags att börja om igen.

För nu går miljödiplomeringen vidare i en ny fas. Nu får ni återigen titta på nuläget, se över miljöpolicyn 
ni gjort på olika områden, fundera över rutinerna ni beslutat om – fungerar de som det var tänkt? 
Finns resurser till det ni sa att ni skulle göra? Var måste vi tänka nytt? På så vis är miljödiplomeringen 
lik arbetsmiljöarbetet. Det räcker inte med att göra en enda skyddsrond på arbetsplatsen, det måste 
göras varje år - och det är den stora utmaningen inför fas två. Den goda viljan behöver förankras i det 
ledningssystem som miljödiplomeringen är, som gör arbetet långsiktigt hållbart.

På miljödiplomet som ni får fi nns en bild av Adam och Eva. Paradiset är en skön bild av en skapelse i 
balans. Men så ser ju inte verkligheten ut, det vet vi alla. Verkligheten rymmer brist, orättvisa, konfl ikt 

– och sannerligen också möda och smärta. Vi har lämnat paradiset, och vägen tillbaka dit är stängd. Gud 
tog sannerligen en stor risk när han lät frukten på Kunskapens träd växa på de lägsta grenarna, så att 
vi levande människor kunde få tag i den.

Idag i klimatförändringarnas tid är vår stora makt så uppenbar. Kunskapen och tekniken som vi lagt 
beslag på, hade verkningar vi inte förutsåg. Vi är mäktiga nog att få länder som Maldiverna att sjunka 
i havet. Att få de urgamla isarna vid polerna att smälta. Att översvämma jorden med regn av en 
storleksordning som kanske till och med är värre än på Noas tid. Men också att skapa torka på andra 
ställen, så att marken blir ofruktbar. Och det är de fattigaste i världen som drabbas värst.

Idag är det enda rimliga att istället betona vår makt och vårt ansvar. Och då är det gott, att vår 
riktpunkt som kyrka är framtiden och Guds rike, där vi kan välja att bli ansvariga medarbetare, och som 
blir till när vi öppnar våra hjärtan för Guds vilja, för helhetens behov och blir befriade från inkröktheten 
i oss själva. Guds rike är nära, säger Jesus, och: vänd om!

En sån omvändelse, en genomgripande förvandling, har ni i Saltsjöbadens församling inlett i och med 
miljödiplomeringen. Ni är ett tecken för oss andra, på att vi också har makten att välja det goda. Ni har 
kommit gott iväg. Grattis, lycka till och Gud vare med er på den fortsatta vägen!

Margareta Nordström
Stiftsadjunkt för mission och hållbar utveckling, miljösamordnare i Stockholms stift
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Thomas Arlevall och Staffan Braugenhardt från försam-
lingens miljögrupp mottog, vid en liten ceremoni en vacker 
söndagskväll i juni, diplom för att första etappen i miljöcer-
tifi eringsarbetet är klar. 

Utdelare av diplomet var Margareta Nordlund, 
stiftsadjunkt för mission och hållbar utveckling samt 
miljösamordnare i Stockholms stift.

 Miljövänligare uppvärmning i Uppenbarelsekyrkan 
och Församlingshemmet
 Att hitta en väl fungerande avfallssortering i för-
samlingshemmet anpassat för större samlingar, ex. 
dopkaffe, minnesstunder m.m.
Nya konkreta miljömål i gudstjänst och verksamhet 
Miljöfortbildning för medarbetarna 1-2 ggr per år
Arbeta vidare med resepolicy och inköpspolicy
Planera för seminarier runt miljö och religion

Bakgrund till miljödiplomering 
Vid Kyrkorådsmötet i juni 2008 beslutades att påbörja miljödiplomeringsarbetet i Saltsjöbadens Församling. 
Man bestämde att utgå ifrån Svenska Kyrkans Miljödiplomering för en Hållbar utveckling. 

I policyn för vårt miljöarbete står det bland annat att läsa: Inom Saltsjöbadens Församling ska omsorgen om Guds skapelse,  
vår miljö, genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet. 

Vill du veta mer om församlingens miljöarbete, gå in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden
sök under rubriken Om Församlingen

NÅGRA AV DE SAKER VI HAR UTRÄTTAT: 

Installation av bergvärmepumpar i Prästgården 
och Skogsö kapell.
Inköp av miljöklassad dieselbil, Ford Focus. 
Miljöanpassat drivmedel för maskinparken. 
Lågenergilampor i stora ljuskorset i kyrkan. 
Övergång till miljömärkt diskmedel
Miljöarbetet egen punkt på dagordningen vid 
Kyrkorådets möten.
Miljöbrevlåda utplacerad i Församlingshemmet. 
Miljöarbetet fortsätter och du inbjuds att komma 
med idéer och förslag på hur vi som församling 
kan bli bättre!

NÅGRA AV DE SAKER VI SKA OCH VILL UTRÄTTA
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Gudstjänster 5-26 september
ALLA EVENEMANG SKER I UPPENBARELSEKYRKAN UTOM NÄR ANNAT ANGES

KYRKAN ÄR ÖPPEN: VARDAGAR KL 8.00-16.30 
LÖ-SÖ KL 10.00-16.30 ELLER TILL SISTA GUDSTJÄNST

SKOGSÖ KAPELL ÄR ÖPPET ALLA DAGAR KL 8.00-19.00
EXPEDITIONEN ÄR ÖPPEN MÅ-FR KL 9-12, 13-16
TELEFONTID MÅ-FR KL 9-12, 13-15.30

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN     
KYRKPLAN 2  133 34 SALTSJÖBADEN

TEL: 748 19 00 FAX: 717 49 09
SALTSJOBADEN.FORSAMLING@SVENSKAKYRKAN.SE

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/SALTSJOBADEN

SALTAREN

REDAKTÖR & GRAFISK FORM: 
ÅSA KÄLLÉN-LINDH TEL 748 19 06
ANSVARIG UTGIVARE: LASSE SVENSSON

TRYCK: SKOTTE + WASSBERG TRYCKERI

KYRKOHERDE

LASSE SVENSSON TEL 748 19 10 

PRÄSTER 
THOMAS ARLEVALL TEL 748 19 11
ANNA HÖGLUND TEL 748 19 12

PASTORSADJUNKT

JENNY EHNBERG TEL 748 19 08

FÖRSAMLINGSASSISTENT/INFORMATÖR

ULRICA HAMRIN FÖRÄLDRALEDIG

FÖRSAMLINGSASSISTENT

LINDA JOHANSSON VIKARIE TEL 748 19 14

REDAKTÖR/INFORMATÖR/WEBBANSVARIG

ÅSA KÄLLÉN-LINDH 748 19 06

KYRKOMUSIKER

KATJA SJÄLANDER TEL 748 19 15
BJÖRN PAULSON VIKARIE TEL 0701 52 80 09
MARIA GRÖNHAUG VIKARIE 0704 13 84 49

KYRKOSKRIVARE

CHRISTINA CERVIN ENELL TEL 748 19 00

KYRKOHERDEASSISTENT

MARGARETA EKDAHL TEL 748 19 09

EKONOM

JOHAN KÅGEBO TEL 748 19 07

FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN

PRÄSTKRAGEN TEL 748 19 33/34
RÖDA/GULA TEL 748 19 31/32

FÖRSKOLECHEF

LENA ÅHMAN BLOM TEL 748 19 35

VAKTMÄSTARE

AGNETA BLOMQUIST TEL 748 19 23
HASSE OHLIN TEL 748 19 21
MICKE JAKOBSSON TEL 748 19 20

GRAVÄRENDEN

MICKE JAKOBSSON TEL 748 19 20 

SKOGSÖ KAPELL OCH KYRKOGÅRD

KURT FALLSTRÖM TEL 748 19 22 

NY HEMSIDA!

Församlingen har sedan några veckor en helt 
ny hemsida där det ska vara lätt att hitta det 
du söker, boka tider, få uppdaterad information, 
läsa artiklar och mycket mer.

                                Välkommen in!

www.svenskakyrkan.se/saltsjobadenwww                               Välkommen in!                                Välkommen in

www.svenskakyrkan.se/saltsjobadenww.svenskakyrkan.se/saltsjobad

    • Samtalsstöd för par eller ensamstående
    • För dig som bor i Saltsjöbadens församling
    • Subventionerad avgift

 FAMILJESAMTAL PÅ 2 STÄLLEN

S:t Lukas 
08-616 03 80

 

Kyrkans Familjerådgivning
08-615 11 70

Söndag 5 september
Kl 11.00 Startgudstjänst

Söndag 12 september
Kl 11.00 Högmässa 
i Uppenbarelsekyrkan

Onsdag 15 september
Kl 10.00 Barngudstjänst

Fredag 17 september
Kl 18.00 Ung i kyrkan

Söndag 19 september
Kl 11.00 Söndagsgudstjänst
med avtackning av pas-
torsadjunkt Jenny Ehnberg 
samt kyrklunch. Utdelning 
av Cervinstipendiet

Söndag 26 september
Kl 11.00 Högmässa
Kl 12.00 Lätt lunch, därefter  
Söndagsskola för vuxna: 
Bibeln - ett helt bibliotek 
med Gillis Simonsson i 
församlingshemmet.

MÄSSA I KYRKAN

Tisdagar kl 11.45
Onsdagar kl 18.30

 KYRKOFULLMÄKTIGE

 Söndag 19/9 kl 13.00
i församlingshemmet

   Allmänheten är välkommen!

DIAKONILUNCH

Tisdag 14 september kl 12.00
i församlingshemmet


