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Döpta Avlidna
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Gunnar Arne Forsberg
Rut Frideborg Johnsson
Barbro Ingegärd Kihlström
Thord Michael Norling
Svea Margareta Collrud 
Barbro Matilda Gyllenhammar 

När du får den här tidningen i din hand 
pågår fastan i den kristna kyrkan. Jag vet 
inte vad du får för associationer - kanske 
tänker du på fasta i betydelse att avstå 
från att äta? Eller ser du en gräddig bulle 
med mandelmassa framför dig? 

För mig handlar fastan om mer än att 
avstå från mat eller att äta en semla på en 
tisdag. Fastan, som i den kristna kyrkan 
startar 40 dagar före påsk, är en tid då vi får 
möjlighet att fokusera på det som är gott i 
livet, det som är bra för oss och för andra. 

I en tid när vi ser och hör om krig, våld 
och död varje dag i media påminns vi hela 
tiden om det som bryter ner vårt samhälle 
- som om det vore hela livet. 

Jag vill inte på något sätt glömma bort 
dem som förlorar sina nära och kära i 
ett våldsdåd eller tvingas fly från sina 
hemländer på grund av krig. Men tänk vad 
som händer om vi vänder lite på perspek-
tiven och lyfter fram alla människor som 
varje dag går upp på morgonen, som för-
söker göra så gott de kan, vara så schys-
sta som det går och ställa upp när någon 
ber om hjälp. Ja, tänk så många goda 
handlingar som görs i det tysta och som 
bara några få märker av. En kram för att 

ge tröst och värme. Pengar som räcks till 
en annan för att hjälpa. Timmar som läggs 
på föreningsliv, politiskt engagemang eller 
volontärarbete för t e x flyktingar. Och 
inte att förglömma - alla goda vardags-
handlingar som görs i familjer, mellan 
vänner och ibland gott som vi gör för dem 
vi inte ens känner. 

Alla dessa goda vardagshandlingar som 
inte blir någon nyhet men som är 10 
gånger, 100 gånger, ja 1000 gånger fler 
än de destruktiva handlingarna som fyller 
våra mobiler eller tvskärmar. 

Tänker jag på alla dessa goda handlingar 
så gör det något med min inställning till 
mig själv, till andra och till hela livet!   

Det handlar så mycket om vilken inställning 
vi har. För den världsvida kristna kyrkan är 
fastan en 40 dagar lång förberedelsetid 
inför påsken. En tid som på många sätt 
handlar om att ge extra plats åt det som 
är viktigt och värdefullt i livet och som vi 
vill värna om. Fastan kan handla om att ta 
hand om vår inre personlighet, det som 
kan vara jobbigt och svårt och det som vi 
har misslyckats med och behöver förlå-
telse för. Eller att försöka ändra negativa 
beteenden och mönster som vi fastnat i. 
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Ta fasta
på fastan 

»TANkEN«

Hans Erik Svensson 
Ulla Margareta Bratt
Eva Ottilia Jidestedt
Ingrid Colleen Englund
Sigrid Alma Louise Svedin
Lennart Gunnar Roland Andersson

Fastan kan handla om att vårda våra rela-
tioner till familjen och vänner och vår rela-
tion till Gud såsom du och jag uppfattar 
Gud. Fastan kan vara att avstå från något i 
mitt eget liv, exempelvis att ge av min tid 
för att göra något för någon annan. Och 
fastan kan handla om att använda bilen 
så lite som möjligt för att kroppen och 
naturen ska må bättre. 

I kyrkan fastar vi inte för Guds skull, utan 
för att påminna oss om hur viktigt det är 
att då och då träna oss i att bryta med 
negativa livsmönster och flytta vårt fokus 
till det som är viktigt och värdefullt och 
som ger ett hållbart liv för kropp och själ, 
för oss själva och för andra. Ett hållbart liv 
för djur, natur och människor! 

 
Thomas Arlevall, kyrkoherde 
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se
08-749 19 11

PS Vill du fundera mer på hur vi kan göra 
fastans tid till något värdefullt här i Saltis 
- kom gärna till våra onsdagskvällar; 
”Samtal och Mässa” i kyrkan kl 18.30. 
Tid för tankar om tro och liv.



Hans Erik Svensson 
Ulla Margareta Bratt
Eva Ottilia Jidestedt
Ingrid Colleen Englund
Sigrid Alma Louise Svedin
Lennart Gunnar Roland Andersson

”oförglömligt!”
”Magisk och euforisk!” ”Enastående upplevelse!” ”Vilka röster!” ”Gåshud!”  

kommentarerna på facebook efter konserten med den ryska manskören Optina 

Pustyn, Saltsjöbadens kyrkokör och Vokalensemblen Alicia talade sitt tydliga 

språk. Trots sen fredagskväll var kyrkan fylld till bredden av människor som fick 

njuta av rysk ortodox musik, folksånger och romanser. Dessutom gavs chans 

att uppleva världens ”djupaste” bas när ”Basso profondo” Vladimir Miller tog 

ton i Uppenbarelsekyrkan denna kväll.

MilJoneR
Svenska kyrkan samlade in drygt 45 

miljoner kronor under julkampanjen. Det 

är nytt rekord och en ökning med 6,3 

miljoner kronor sedan förra året. Temat 

var “Låt fler få fylla fem!” och tusentals 

frivilliga står bakom resultatet.

–Framgången ligger i att så många 

människor hjälpt till. Det har varit allt 

från konserter och insamlingsaktiviteter 

i församlingar till engagemang och del-

ningar på sociala medier. Det har gjort 

att ännu fler blivit engagerade för våra 

frågor och ville vara med och ge. Stort 

tack till alla, berömmer Susanna Olivin, 

projektledare för julkampanjen. 

lesbos
Efter ännu ett inslag på nyheterna 

om flyktingströmmen tröttnade 

Ivan Valencia. Han köpte en flygbil-

jett och begav sig till Lesbos i gre-

kiska övärlden. På Tisdagslunchen 

8 mars kl 12 i församlingshemmet 

berättar Ivan om sin vecka på Les-

bos och vad som krävs för att delta 

som volontär.
Anmälan senast 4/3 08-748 19 14,  
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se

Volontärträff
Söndag 13 mars kl 16 är det Volontärträff i Saltsjöbadens församlingshem.

–Välkomna alla nya, gamla, erfarna och nyfikna frivilliga som på olika sätt 

bidragit till flyktinghjälpen i Saltsjöbaden eller som på annat sätt ”volontärat” 

i församlingens verksamheter. Vi träffas och samtalar, delar med oss av våra 

erfarenheter, utbyter information och idéer, berättar Annchristine Björk, präst.

»SVEPET«

45

nya ansikten
I samband med ”Min kyrka” - guds-

tjänst med små & stora i början av 

februari välkomnades församlingens 

nya medarbetare Camilla Ulén, präst, 

och Patrick Bochmann, vaktmästare. 

utelek
Det var många glada miner på försko-

lan när vintern visade sig från sin vita 

sida. Men utelek kräver även lite paus.

Ute förstås... Förskolan Nyckelpigan 

arbetar med en unik profil: natur, 

musik och andlighet. Nyckelpigan 

drivs av församlingen och ligger intill 

Samskolan och rymmer avdelningarna 

Pingvinen, Duvan, Pandan och Lam-

met. Läs mer om förskolan på 

www.forskolannyckelpigan.se



»FASTAN«



Ibland verkar det som om tiden är en 
kraft eller makt som tar befälet över våra 
liv. Vi talar om tidens tand, om tider som 
växlar och förändras, om tiden som kom-
mer och går. Vi lever i tiden, och vi går ur 
tiden när tiden är ute. Tiden jagar oss. 
   Det finns många fördomar om tiden – 
en sorts övertro. Tiden läker inte alla sår.  
Brist på tid är en vanlig ursäkt för allt som 
vi inte vill eller behöver. Tid är pengar 
kan väl vara sant i företagarvärlden, men 
i privatlivet gör det oss enbart till slavar 
under materialism och jäkt
 
Tiden ett samspel  
Tiden förändras och vi med den är inte 
heller sant. Förändringar kommer inte av 
en slump, de är en följd av politiska, mass-
mediala och individuella val och beslut.
Nej tiden är egentligen bara ett ord som 
vi behöver för att kunna samspela med 
varandra och orientera oss i tillvaron. 

Tiden vår tjänare
Tiden får inte bli en herre, Den skall vara 
vår tjänare. klocktiden – kronos på gre-
kiska – styr våra dagar och dygn, resor 
och möten. 

Ställtiden är den tid vi behöver att 
komma i ordning, förbereda oss för da-
gens arbete och möten, och i evighetens 
perspektiv blir hela vårt liv en ställtid - en 
förberedelse och en övning för ett högre 
och ädlare liv. 
    
Tiden en gåva 
Men det finns också en upplevelsetid- 
kairos på grekiska - en kvalitativ tid med 
alla de tillfällen, möjligheter och erbju-
danden som vi möter och där vi kan göra 
nya upplevelser och erfarenheter. Det är 
sådana dagar och stunder vi minns.
   Det är den kvalitativa tiden vi bör prio-
ritera under 2016. Att få så mycket liv 
som möjligt. Leva öppna för hela verklig-

heten och vara närvarande i det som sker, 
leva nu och här. 

Tiden och livet är en gåva som inte 
ska fördrivas utan upplevas, berikas 
med mening och innehåll. Visst finns det 
felsteg och brister i våra liv men det är de 
försummade tillfällena som kanske plågar 
oss mest. 

Framtiden börjar nu
Tiden går fort, i varje fall när vi ser tillba-
ka, och det är inte tanken på döden som 
ger livet mervärde. Vår datumstämplade 
stund på jorden blir extra angelägen.

Beslut som vi och våra politiker fat-
tar idag får konsekvenser för kommande 
dagar. 

Framtiden börjar nu! 

 
Gillis Simonson, präst som lett över  
225 bibelsamtal i Saltsjöbaden.

Tiden
Tiden

Gillis Simonson reflekterar över ett 
märkligt och sammansatt begrepp



Vi träffar Helena Steen i kapellet på Skogsö. 
Vårt samtal är präglat av de frågor som man 
förknippar med den förestående fastetiden

Det handlar om vad man gör för andra, hur 
man prioriterar sin tid och vilken inställning man 
har till livet och så en del om det man måste 
välja bort för att göra det som är viktigt. 

Livet en krossad spegel 
Att se andras behov och att hjälpa har varit en 
naturlig del av Helena Steens liv sedan tidiga 
år. Hon var innan pensionen yrkesverksam som 
lärare, har arbetat mycket för flyktingar, sitter 
i kyrkoråd, kyrkofullmäktige och är engagerad 
i flera arbetsgrupper i bostadsrättsföreningen 
Syrenparken, där hon bor. 

Det blir inte mycket tid över till sånt som 
andra gör varje dag. Helena har inte sett på 
TV på flera månader och när hon nyligen tog 
sig tid att gå på bio med en vän, kändes det 
väldigt lyxigt. 

–Man vill så mycket, men man måste kunna 
välja och kunna avstå från saker. Det är en 
träningssak. Man kan få lockande erbjudanden, 
så det gäller att ha ansvarskänsla. Jag har haft 
bråttom hela livet, men jag är duktig på att 
planera framåt i tiden. Ändå räcker inte alltid 
tid och kraft till. Jag tror det beror på att jag 
ser för mycket av behoven. Livet är som en 
krossad spegel. Alla skärvor är olika. En del är 
stora och en del är små. Vi är olika, men får 
försöka samarbeta och pussla ihop skärvorna.

Inte rädd
Helena Steen har bott i Saltsjöbaden sedan hon 
var fem år. Hon har ett mycket stort kontakt-
nät och har fått hjälpa många att förmedla 

gåvor till flyktingarbete. Det har blivit åtskilliga 
turer med, kläder, skor och annat till Stadsmis-
sionen och andra verksamheter. 

Den rädsla som många ger uttryck för när 
det gäller flyktingströmmen och vad som kom-
mer att hända delar inte Helena Steen. 

–Jag är inte rädd. Jo, kanske för olyckor, men 
inte för flyktingar. Sedan jag var liten har det 
funnits flyktingar i min närhet. Min erfarenhet 
är att de är duktiga människor som klarar sig 
trots svårigheter. Jag tänker att en flykting är 
en vän som man inte lärt känna ännu. 

Människor och natur 
Gång på gång under vårt samtal uttrycker 
Helena sin glädje över att få träffa så många 
fantastiska människor. Trots enorma behov 
och problem är det möjligheterna och de goda 
exemplen Helena ser. Vad är det som gör henne 
så positiv trots de stora utmaningarna?

–Min drivkraft är ett intresse för människor 
och för naturen. Jag tror mycket handlar om 
vilken inställning man har. Man kan säga usch, 
vad kallt det är ute, eller man kan säga vad 
vackert det är när gnistrar vackert i snön. Det 
finns så många fantastiska människor och saker. 
Man kan se frosten i ådringen på ett löv och 
sedan runt hela kanten. När man ser det, hur 
kan man då tro att det inte finns någon Gud?

Helena Steen har en speciell relation till Skogsö. 
Här vilar hennes man och deras son, som dog 
när han bara var ett och ett halvt år gammal. 

-Jag har varit mycket här med barnen och 
jag tar ofta hit folk för att de ska få känna 

stillheten och friden här.

konsten 
att pussla ihop skärvorna
Att se andras behov och att hjälpa har alltid 
varit en naturlig del i Helena Steens liv. 

»FASTAN«

text och foto: Arne Hyckenberg



”Jag tänker att en 
flykting är en vän 
som man inte lärt 

känna ännu”



Mats Josefsson
Jag har aldrig provat, men skulle nog 
kunna vara utan kött en vecka utan 
problem. Jag känner inte att jag behöver 
avstå något för att få mer tid. Jag är bra 
på att tillåta mig att ta tid för barnen 
och annat som är viktigt. 

annika hellman
Att vara utan kött och godis skulle nog 
gå bra. När det gäller tid finns det inte 
mycket att komma med som företagare. 
Om jag hade mer tid skulle jag vilja an-
vända den till att umgås mer med mina 
vänner än jag kan idag. 

christian olsmalm
Jag är en praktiker och allergisk mot 
regler att göra något en speciell dag. 
Jag ser ingen nytta med det. Men jag är 
duktig på att prioritera hur jag använ-
der min tid. Trots att jag pluggar och är 
aktiv i kyrkans ungdomsarbete har jag 
en tidsfördelning som jag är nöjd med. 
Hade jag mer tid skulle jag kunna tänka 
mig att köra bil mindre, för miljöns och 
ekonomins skull. 

Fanny larsson
Eftersom jag är allergisk mot baljväxter kan 
jag inte byta ut kött mot vegetarisk kost. 
Jag skulle kunna avstå från att titta på TV 
och vara inne på datorn på fritiden. Det är 
tid man kan utnyttja till bättre saker. Jag 
skulle kunna städa mitt rum oftare. Det är 
jag extremt dålig på. Jag skulle också kunna 
ägna mer tid åt att vara konfirmandledare. 
Det är roligt att se till att konfirmanderna 
får en så bra konfirmation som möjligt. 

calle osterman
Jag har inte uppmärksammat fastan på 
något speciellt sätt. Jag skulle kunna 
tänka mig att vara mindre anträffbar 
och dra ner på sociala medier. Det skulle 
kunna vara stärkande och en möjlighet 
att finna sig själv. Hade jag mer tid skulle 
jag vilja umgås mer med familj och vän-
ner. Men det är uteslutet med heltids-
studier, engagemang i Svenska kyrkans 
unga och annat som konkurrerar. 

Fastan kan handla om att öva sig i vardagen med sitt beteende. Kanske avstå från att 
t ex äta kött en dag i veckan. Eller använda sin tid på ett annat sätt. Vi skickade ut 
vår fotograf Arne Hyckenberg till Saltsjöbadens centrum och Uppenbarelsekyrkan. 
Med sig hade han frågorna: Vad som betyder något för dig skulle du kunna vara 
utan en tid. Vad skulle du prioritera om du då fick tid över?

»SALTIS TyCkEr TILL«

Fasta? Tid? Avstå?

ingrid tholander
Om det handlar om mat skippar jag gär-
na kött för att äta mera grönt. Eftersom 
jag är pensionär är det inte någon brist 
på tid. Men något jag och min man länge 
talat om var att börja träna på gym för 
hälsans skull. Det var en utmaning för 
oss men nu går vi två gånger i veckan. 

saltsjöbadens centrum

uppenbarelsekyrkan



Det ryker från spisen. Ma Naing Naing 
lagar lunch, wokad vattenkrasse med chili. 
Den yngsta i familjen – tvååriga barnbar-
net khine Wut Hmone kyaw – gnyr. I dag 
är det många munnar att mätta, eftersom 
brorsdöttrarna är på besök, men maten 
räcker. Det är dock ingen självklarhet i 
Pale, en isolerad by på den burmesiska 
landsbygden.

– Vi hankar oss fram. Ibland hjälper vi till 
på en gård. Under dåliga perioder måste vi 
be om förskott, säger Ma Naing Naing.

Rättigheter ger förändring
Burma är ett land med underutvecklad 
landsbygd där skola och sjukvård ofta sak-
nas. Här är barnadödligheten hög, vägarna 
dåliga och många människor lever isolerat 
med få möjligheter att försörja sig. Svens-
ka kyrkan stödjer sedan 2008 projekt i 
Burma och Ma Naing Naings familj deltar i 
ett projekt som Lutherska världsförbundet 
driver. Målet är att minska fattigdom ge-
nom att arbeta med mänskliga rättigheter 
och utgå från människors egna behov.

– Det kan handla om ett lån, om att 
starta en kvinnogrupp, om att sätta upp 
en sparfond i en by. En liten skjuts i rätt 
riktning för att ta sig ur den mest akuta 
fattigdomen, säger projektkoordinator 
Salai Aung Tun Min.

Dröm om utbildning
Ma Naing Naing och hennes make har fått 
utbildning i att tillverka effektiva vedugnar 
som gör att såväl matlagning som vedin-
samling går enklare. Ugnarna säljer de.

– Vi vill föda upp ankor. Men vi behö-
ver ett större startkapital för att komma 
igång. Vi funderar på att ta ett lån från 
fonden. Problemet är bara att lånet ska 
betalas tillbaka inom två månader, och att 
föda upp en anka tar sex månader. Så vi 
sparar på annat sätt.

Ma Naing Naing drömmer om att bar-
nen ska få utbildning. Hon hoppas att de 
yngsta flyttar till rangoon när de är vuxna.
– Möjligheterna är större där. Jag tror att 
nästa generation kommer att få det bättre, 
säger hon och kramar barnbarnet.

I den burmesiska byn Pale är mat ingen självklarhet. Ma Naing Naings familj är 
inget undantag. De svälter inte, men maten är alltid knapp. Nu har de fått lära 
sig att tillverka effektiva vedugnar som de kan sälja och på så vis skapa ett 
bättre liv.

»FASTEINSAMLINGEN«

Khine Wut Hmone Kyaw, två år, är en av de 795 miljoner människor som lever med ständig brist på mat. Var med i fastekampanjen och ge en 
gåva för allas rätt till mat!

Vedugnen 
ger skjuts ut ur fattigdomen

Maträtten – för allas rätt till mat – utgår från 
varje människas rätt till mat och försörjning. 
rätten till mat är ett av de viktigaste stegen 
i hållbar utveckling. Fastekampanjens symbol 
består av en tallrik. Tallriken står för de skålar, 
kastruller, sädessäckar och matförråd som för 
miljoner människor är tomma för ofta. Symbo-
len ramas in av en krans av blad för att visa att 
vi tillsammans kan förändra framtiden.

stöd
Svenska kyrkans internationella arbete 

 SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr 
FÖr ALLAS rÄTT TILL MAT
eller

 Swisha till 9001223  
 PG 90 01 22-3 
 BG 900-1223

text: Anna Wahlberg foto: Magnus Aronsson



”Martin Luther Frihetens Profet” spelas 
av Teatergruppen Seven och är skriven 
och regisserad av yvonne Iversen, ma-
nusförfattare och teolog. 

– Hans liv var fascinerande. Han var 
en djup, modig och riktigt tuff man. Det 
finns något sunt och friskt i någon som 
vågar göra uppror mot maktstrukturer 
och orättvisor som Luther gjorde när 
han spikade upp sina 95 teser, menar 
yvonne Iversen.

– Jag vill också berätta Luthers och 
katharinas kärlekshistoria. Han var mun-
ken som befriades från sina löften. Hon 
var nunnan som rymde från klostret. 

katharina var en stark kvinna och kallades 
ibland ”Herr käthe” av Luther, för att hon 
styrde och ställde. Men de hade en fin 
och speciell kärleksrelation.

Ät, drick och sök sällskap
I föreställningen får vi följa Luther och 
hans dramatiska liv, där han kämpade och 
kände att han var otillräcklig inför Gud. 
Som professor studerade han bibeln och i 
mötet med tanken på Guds rättfärdighet 
upptäckte han att människan blir räd-
dad av Gud inte genom något hon gör 
utan genom tro och förtröstan på att hon 
redan är förlåten. 

”Martin Luther Frihetens Profet” är ett nyskrivet drama om Martin Luthers 
liv och teologi, som kommer att spelas runtom i Stockholm under 2016. 
Fredag 19 februari kan du se föreställningen i Uppenbarelsekyrkan.

– Föreställningen tar upp följderna 
av detta, för hans tänkande och hans 
relationer till andra människor. Vad det 
betyder för till exempel klostren, synen 
på äktenskap, synen på skola och bildning. 

Vi får en annan bild av människan Luth-
er. En Luther som kan säga så här: När du 
frestas av depression eller förtvivlan eller 
någon annan samvetsplåga, då skall du 
äta, dricka, söka sällskap. Om du kan roa 
dig så ska du göra det, avslutar yvonne.

Se föreställningen i Uppenbarelsekyrkan 
fredag 19 februari kl 18.00 med efterföljande 
samtal med Lutherkännaren Göran Agrell.

Frihetens Profet
foto: Helena Jergander



Kom till Saltsjöbadens centrum och köp prästost av en präst!  
ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker och präster 
och frivilliga säljer god ost till förmån för insamlingen 
”Maträtten – för allas rätt till mat” - Svenska kyrkans 
internationella arbete. Ditt bidrag behövs! 
Fredag 11 mars kl 10.00-19.00

köP PRÄstost

kyRkan ÄR Vi! 
En gemenskap. En tillhörighet. Om du vill bli medlem i  
Svenska kyrkan, kontakta expeditionen 08-748 19 00,  
Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden  
eller saltsjobadensforsamling@svenskakyrkan.se.

»På GåNG«

I slutet av februari startar kursen ”Li-
vets pärlor” som utgår från det moderna 
radbandet frälsarkransen. Kursledare är 
Thomas Arlevall och Camilla Ulén. Förutom 
samtal blir det också soppa och bröd!
Kursstart: onsdag 24/2 kl 18.30 i Uppenba-
relsekyrkan. Övriga kursdatum: 9/3, 23/3, 
6/4, 20/4, 4/5 och 18/5 kl 19-21. 
Anmälan till saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se senaste 22/2.

ny kurs!

Människor i alla tider har funderat över 
vad en människa är. Hur det är möjligt att 
leva ett helt liv fullt ut som människa? Vad 
håller och vad håller inte? När det inte hål-
ler, vad gör vi då? Likaså finns i människans 
historia spår av tro. Spår av en sökan eller 
längtan efter en tro. 

I dagens läge ställer frågan om världen, 
världsläget med enorma flyktingströmmar 
p g a kris och hunger, dålig ekonomi och kli-
matförändringar oss inför stora utmaningar. 
Hur hittar vi en tro och bevarar vi vår tro på 
människans absoluta värde? Hur tänker vi på 
oss och på tiden framöver, på framtiden?  

Under våren blir det tillfälle att undersöka, 
bearbeta vår tro och övertygelse från olika 
håll och se var spåren leder. Detta gör vi  
med inbjudna gäster/konstnärer i form av 
mässa och samtal några onsdagskvällar.
Första tillfället blir onsdag 24 februari direkt 
efter mässan (som börjar 18.30) då filmen 
Biutiful kommer att visas. 

Vad är en  
människa?

JohannesPassionen
Kanske är det ett av de mest älskade verken signerat 
Johann Sebastian Bach. Vacker, skör och kraftfull på en 
och samma gång. Ta chansen att uppleva detta drama om eviga 
mänskliga teman när Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemblen Po-
lyhymnia, Stockholms Bachsällskap, solisterna Hanna Fritzon, Ulrika 
Skarby, Love Bergman, Eric Thorslund, Erik Arnelöf, Thomas Sepp 
framför verket. Ditte Hammar står för den sceniska gestaltningen, 
konsertmästare är Katarina Bengtson Dennis och bakom  
dirigentpinnen hittar vi Katja Själander. 
Söndag 20 mars kl 18.00. Entré: 100 kronor.

MaRiaMusik
Vokalensemblen Alicia ackompanjerad av Barockorkestern Tre 
Kronor bjuder på Mariamusik från alla tider. Bland annat Magnificat 
av Vivaldi och musik av Bach, Holst och Grieg står på programmet. 
Allt under Peter Sterner Gunnarssons ledning. 
Lördag 12 mars 17.00 Entre: 50 kr som går till fasteinsamlingen ”Maträt-
ten – för allas rätt till mat” - Svenska kyrkans internationella arbete.

 

VÄlkoMMen!
Biskop Eva Brunne, körmusik och festlunch är lite av det 
som väntar när det är dags för ”kyrkoherdeinstallation”, då vi 
välkomnar Thomas Arlevall som kyrkoherde i Saltsjöbaden.
Söndag 20 mars kl 11.00



fredag 19 februari
18.00 Martin Luther Frihetens Profet
Nyskrivet drama om Martin Luthers liv  
och teologi med Teatergruppen Seven. 
Efterföljande samtal med Göran Agrell.

söndag 21 februari
11.00 Mässa. Vokalensemblen Alicia.  
Avtackning av Helena Hansson.

tisdag 23 februari
11.45 Lunchandakt. 

onsdag 24 februari
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”.  
19.00 Vad är en människa? Film.
19.00 Au-pair café.  Församlingshemmet.

söndag 28 februari
11.00 Mässa.

tisdag 1 mars
11.45 Lunchandakt. 

onsdag 2 mars 
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”.  

söndag 6 mars
11.00 Mässa.

tisdag 8 mars
11.45 Lunchandakt.
12.00 Tisdagslunch Saltis - Lesbos T/R. 
Församlingshemmet. Anmälan senast 4/3  
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se, 08-748 19 14.   

onsdag 9 mars 
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”.  
19.00 Au-pair café. Församlingshemmet.

fredag 11 mars 
10.00-19.00 Kom till Saltsjöbadens  
centrum och köp prästost av en präst! 
ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker och 
präster och frivilliga säljer ost till förmån för 
Svenska kyrkans internationella arbete. 

lördag 12 mars
17.00 Mariamusik. 
Magnificat av Vivaldi samt musik av Bach, 
Holst och Grieg m fl. Vokalensemblen Alicia, 
Barockorkestern Tre Kronor. Peter Sterner 
Gunnarsson, dir. Entré 50 kr som går till 
Svenska kyrkans internationella arbete.

söndag 13 mars
11.00 Min Kyrka.
16.00 Volontärträff. Församlingshem. 
För nya, erfarna och nyfikna frivilliga.

tisdag 15 mars
11.45 Lunchandakt.

onsdag 16 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”.

söndag 20 mars 
11.00 Mässa med kyrkoherdeinstallation
Biskop Eva Brunne, Kyrkoherde Thomas 
Arlevall, Vokalensemblen Alicia m fl.  
Mer info kommer i mars.
18.00 Johannespassionen.
Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemblen 
Polyhymnia, Stockholms Bachsällskap - or-
kester. Solister: Hanna Fritzon, Ulrika Skarby, 
Love Bergman, Eric Thorslund, Erik Arnelöf, 
Thomas Sepp. Scenisk gestalt: Ditte Ham-
mar. Konsertm: Katarina Bengtson Dennis 
Dir: Katja Själander. Entré: 100 kronor.    

k yrkoherde
Thomas Arlevall, 748 19 11 

administr ativ  ass istent
kerstin Braathen, 748 19 09

kyrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00 

gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20 

präster 
Annchristine Björk, 748 19 12
Camilla Ulén, 748 19 13

församlingspedagog
Ulrica Hamrin 748 19 14

kyrkomusiker
katja Själander, 748 19 15
Peter Sterner Gunnarsson, 748 19 16

vaktmästare kyrkan och skogsö
Martina Ekdahl, 748 19 19 
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21
Tom Hedberg, 748 19 22
Patrick Bochmann 748 19 23

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 Bankgiro 119-3440

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  19/2-20/3 

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

ansvarig utgivare: thomas arlevall
grafisk form: september  
tryckeri: typografiska ateljén 2016
 
Foto framsidan: arne hyckenberg (1, 2, 3, 6, 8 ) unsplasch (7)  
helena Jergander (5) andréas lindström (4)

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.

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

– för allas rätt till mat

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr
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