
Skogsömorgon
Skogsö är en omtyckt plats för rofyllda 
strövtåg och enskild bön. Speciellt vinter-
tid vilar här ett lugn. Varje onsdag kl 9 är 
det morgonbön i Skogsö kapell. 
 

Kropp & rörelse
Välkommen att vara med på en workshop 
lördagen 31/1. Med kroppen som verktyg 
gestaltar vi bibelberättelser. Utifrån musik, 
bibel och bön låter vi skapande bli en 
rörelse. På söndag 1/2 firar vi mässa där vi 
låter delar av vårt skapande vara med.  
Välkommen! Anna och Ulrica.

Workshop 31/1 kl 10.00-15.30.  
Medverkan i mässan 1/2 kl 11.00.  
Ledare: Ulrica Hamrin, Anna Höglund.  
Anmälan: anna.hoglund@svenskakyrkan.se.
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...idag är det vitt 
av snö, som en 
vintervit klädnad. 
Snö - dessa tusen 

och åter tusen små 
vattendroppar som 

blivit till kristaller och 
en gnistrande klädnad åt 
skapelsen. 

Så vacker!
 

Min tanke går till vad jag 
såg från mitt fönster strax 
efter nyår. Några barn 
som åkte pulka i kyrkans 
trädgård. En härlig lek! 

Minnet blir tydligt hur det 
var att längta efter snön, ivern att få 

åka pulka, skidor och göra snöänglar...
Farten, en aning av pirr i magen och  

glädjen som blir till hojt och skratt. 

Lusten, leken och livet  
blir så synligt i barnen! 

Min tanke går vidare - jag ser hur de snö-
vita kristallerna ger skapelsen en renhet. 
Smuts, trädens kala och frusna grenar, 
ett trasigt staket och till och med en grå 
himmel, får på något underligt vis nytt liv, 
som ett skimmer genom den vita snön. 

Så ser jag en likhet med dopet...
...där tusentals vattendroppar vävs 

samman till en klädnad utan söm eller 
kant, skir och lätt. 
Kristus själv är det som i dopet klär oss i 
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denna vackra dräkt. Vi bär den genom hela 
vårt liv, som en gåva. Endast i påskens ljus 
är den synlig. 

Idag är det snö, i morgon tö. Ja, vinterns 
växling mellan snö och tö gör livets växling 
synbart. Gnistrande snövitt blir i tö smut-
sigt och blaskigt...

Ja, så kan livet också vara. När tö blottar 
det kala, frusna och grå, det som solkat 
vårt inre, vår osynliga klädnad. Blaskiga blir 
stegen, och himlens färg grå. Gott då, att 
han, Kristus, kommer oss till mötes.

Viskar ord så befriande... ”du är förlåten”. 
Ord som rätar rygg och får steg att bli 
lätta... som att gå i mjuk nyfallen snö med 
virvlande vita flingor. 

Livet får ett nytt skimmer!

Och våra oskrivna blad kan på så vis  
fyllas av just lusten, (kär)leken och livet!

Här i församlingen blir vintertid fylld av detta:
Nyckelpigan, vår förskola, med alla 

härliga barn som trampar upp stigar i snön 
och hjälper oss upptäcka livet från ett 
barns perspektiv.

Den 8 februari inbjuds alla sexåringar att 
få hämta en egen bok - Bibel för barn.

Så får också vi pröva att ta steg i rörelse 
och ro... kanske förnimma känslan att gå i 
nyfallen snö?!

Varmt välkommen till Din kyrka
och jag önskar alla härliga vinterdagar!
 
Maria Eksmyr, kyrkoherde 

 

Vintertid...

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

Nyckelpigan
Visste du att församlingen driver försko-
lan Nyckelpigan? Förskolan arbetar med 
en unik profil: natur, musik och andlighet.  
Nyckelpigan ligger intill Samskolan och 
rymmer avdelningarna Pingvinen, Duvan, 
Pandan och Lammet.
Läs mer på www.forskolannyckelpigan.se
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lördag 31 januari
10.00-15.30 Workshop: Kropp och 
rörelse i gudstjänsten. Med kroppen som 
verktyg gestaltar vi bibelberättelser som 
mynnar ut i gudstjänsten 1 februari.  
Ledare: Ulrica Hamrin, Anna Höglund
Anmälan: anna.hoglund@svenskakyrkan.se.

söndag 1 februari
11.00 Mässa med ropp och rörelse. 

tisdag 3 februari
11.45 Lunchmässa. 
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

onsdag 4 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.  
19.00 Ung i kyrkan. Församlingshemmet.

söndag 8 februari
11.00 Min Kyrka. Barnkörerna,  
bibelutdelning till alla sexåringar.

tisdag 10 februari
11.45 Middagsbön.

onsdag 11 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.  

söndag 15 februari
11.00 Kärlekens mässa. Ensemble ur  
Kyrkokören, kompband, Jonas Karlhager, 
solist. Vernissage och fika.

måndag 16 februari
13.00 Visning av kyrkan. Åsa Leander. 
Anmälan 08 748 19 00,
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se. 

tisdag 17 februari
11.45 Lunchmässa. 
12.00 Tisdagslunch - Årsmöte
Anmälan senast 13/2 08-748 19 14,  
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se. 
19.00 Au Pair Café. 

onsdag 18 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Askonsdagsmässa. 

söndag 22 februari
11.00 Mässa. Vokalensemblen Alicia.

Öppet hus Babysång & café. Träffa 
andra barn och föräldrar. Under 
”babysångstunden” sjunger vi både 
kända och nya sånger tillsammans.
Varje torsdag 09.00-12.00 
Församlingshemmet (obs ej vecka 9)

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
Maria Eksmyr, 748 19 10 

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
Peter Sterner Gunnarsson, 748 19 16

församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14 

vaktmästare kyrkan och skogsö
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Tom Hedberg, 748 19 22
Martina Ekdahl, 748 19 19

Ekonomi, 748 19 07

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

kyrkorådets ordförande  
Anita Müllern Aspegren, 748 19 08

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
Plusgiro 10 00 64 - 5

Saltsjöbadens Diakoni Plusgiro 49 70 16-6

Ansvarig utgivare: Maria Eksmyr
Grafisk form: september  
Tryckeri: Typografiska Ateljén jan 2015

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

w svenskakyrkan.se/saltsjobaden

facebook.com/saltsjobaden

twitter.com/merasaltis

på gång 31/1-22/2
TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

Nellie Signe Matovic Ekström
Karl John-John Ulf Spennare
Lova Brita Maria Brusewitz
Ida Nomie Elisabeth Österbom
Isabelle Klara Asker
Theo Evald Gunnar Uppvall
Isabell Jenny Höijer
Jolie Isabelle Trennewall
Emelie Lovisa Enkvist
Peter Ivar Helmut Schuh
Märta Boel Kristina Schuh
Leo Alexander Westling

Döpta Avlidna
Asta Eivor Hillevi Berg
Gunilla Elisabeth Davidson
Håkan Lennart Andersson
Erik Gunnar Landberg
Maj Elisabet Skagersjö
Ingrid Amelie Torell
Anna Britta Henmark
Barbro Margareta Bergqvist
Ingrid Birgitta Kristina Nilsdotter 
Carlbom
Sten Arthur Fischer
Eva Marina Folmer
Anna Margareta Höjer
Eina Johansson
Anna Elisabet Näslund
Lasse Erik Sirén
Gun Wivi-Ann Gilljam Lidekrans
Marianne René Rapp
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