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m inte Svenska kyrkan ljuger är 
detta fasansfulla fakta: Av under-

näring dör varje dag följande antal barn 
under fem år: 7100!

Det finns fler hemska siffror. Jag stan-
nar, och studsar för siffran. 7100. Det är 
ungefär så många som är medlemmar i 
vår församling i Saltsjöbaden. Vips, på en 

dag. Borta. Men nu var det barn… och så 
många barn finns inte i hela Saltis.

Ska vi tala om något annat i stället? Våren 
är ju på väg, lite för tidigt, men ändå. 
Snödroppar kom redan i mitten av februari 
nedanför Prästgården, fåglarna har hittat 
hit, vilket paradis. Men 7100 barn under 
fem år. Varje dag.

Vi gör en massa roligt i kyrkan också. 
Konserter. Gudstjänster. Aktiviteter. För 
alla åldrar. Döper barn, och döper vuxna. 
Konfirmerar. Hjälper människor vid den där 
stora livshändelsen, när livet tar slut; be-
gravningen. Det går inte att jämföra sorg, 
det är fruktansvärt när unga människor 
rycks bort, och det är sorg, också stor sorg, 
när gamla dör. Vi vill ju livet. Vi vill ju leva.

Men, att 7100 barn under fem år dör varje 
dag på grund av undernäring känns skamligt. 
Hemma i hushållet är jag stolt att jag sorterar 
soporna, komposterbart i en brun påse, kon-
servburkar i en påse, glas i en annan, gamla 
tidningar på sin plats… men skulle ”barnen” 
utan mat stå där och se min stolthet, skulle 
jag skämmas. Och nu står dom där.

Heja! Heja! Jag vet att många, många, 
många engagerar sig, på olika sätt och 
bidrar för att världen ska bli bättre och 
godare.

En särskild satsning gör Hela kyrkan värl-
den runt just på våren, Fastan, som får sin 
final i Påsken. Hjälparbetet och insamlingar 
pågår året runt, men Fastan är speciell: 
modellen given: Jesus avstod allt för att ge 
allt, ytterst sitt liv.

Det klarar inte jag. Men nu blir jag påmind. 
Av Kyrkan. Och Jesus. Och barnen. Sjutu-
sen etthundra barn. Varje dag. Som inte 
har mat tillräckligt. Men vi är fler än 7100 
som finns i Saltis. Vilken enorm möjlighet 
och kraft vi har. Att förändra det vi kan 
förändra. Inget annat.

Lasse Svensson
kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

 

 

Lasse Svensson: Så många 
barn finns inte i Saltsjöbaden

o

Björn Love Asp
Stella Fredrika Katja Hallberg Lindström
Alexander Johan Thom Therén
Bror Sixten August Lomberg Magnusson 
Nils Wictorson Michel Bonde
Philip Gustaf Rickard Kellner
Anders Elis Janheim
Stefan Jacob Christenson
Anton Junhyeok Fälting
Filippa Riesenfeld
Mira Josefine Jacobson

Döpta Avlidna
Per Anton Höglund
Ingrid Ulrika Dybeck
Eva Maj-Britt Liljeholm
Britta Maria Alexandra Trolle
Knut Benny Andersson
Arne Brynolf Richard Gruvén
Bendt Einar Hjelm-Jensen
Lilian Gunnel Eleonora Orthén
Odd Ingard Jarheim
Ulla-Britt Nohlgård
Alice Babs Sjöblom

Läs mer om vad vi kan göra 
tillsamans på sid 3-6 eller 
på www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

vill du stödja direkt?
 Plusgiro: 90 01 22-3

 Bankgiro: 900-1223 

 Via församlingens  
gåvoshop: svenskakyrkan.se/
saltsjobaden
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Avlidna

842 000 000
842 miljoner människor lever i 
hunger trots att det egentligen 
finns mat till alla. Sambanden är i 
många fall komplexa men inte värre 
än att vi kan göra något åt situatio-
nen. Vi måste bara bestämma oss. 
Världen har blivit bättre på många 
sätt de senaste åren. Fler männis-
kor får utbildning, viktiga sjukdo-
mar minskar och de allra flesta har 
bättre levnadsförhållanden nu än 
tidigare. Men alla får inte del av 
denna positiva utveckling. 

”ALLT för att utrota hungern” 
- Svenska kyrkans fastekam-
panj pågår 2 mars - 13 april. 
Med temat ALLT för att utrota 
hungern ligger  fokus på det vi 
tillsammans kan göra i Sverige 
och världen för att minska 
hungern.

 Var åttonde människa i 
världen kan inte äta sig mätt. 

 Grundorsaken till hungern i 
världen är helt enkelt fattig-
dom och brist på demokrati
och rättvisa.

 Hungriga barn orkar inte 
med skolan. Utbildning ger 
samhällsutveckling.

 Klimatförändringar är ett 
stort hot mot matförsörj-
ningen. 

 Maten vi konsumerar står 
idag för en tredjedel av vår 
klimatpåverkan. Små föränd-
ringar i våra konsumtions-
mönster kan betyda mycket.

 ”Brödet som vi bryter är en 
delaktighet av Kristi kropp – 
så är vi fastän många en enda 
kropp för alla får vi del av ett 
och samma bröd”. Centrala 
ord i vår mässa slår an tanken 
om rätten till mat för alla. 

 Fattiga kan inte äta löften.

 Hunger är det samma som 
undernäring. En människa 
som inte fått i sig tillräckligt 
med mat för sitt energibehov.

 Svält, undernäringen är så 
stor att den blir livshotande. 
Svält hänger ihop med hung-
ersnöd (engelskans famine) 
som ofta orsakas av naturka-
tastrofer, krig eller epedimier.

KÄLLA: Allt för att utrota hungern 
 – om varför så många hungrar 
och drivkrafter för förändring.
(Svenska kyrkan)

make good 
Tillsammans med kollegor i 
organisationer i Afrika, Asien, 
Latinamerika och Europa arbetar 
Svenska kyrkan mot samma mål. 
Varje handling är lika viktig. Varje 
krona, varje insamling och varje 
kritisk fråga till en makthavare. 

Att lösa hungerproblematiken i världen kräver att 

fattiga, rika, politiker, företag, vi, du och jag, 

tillsammans finner lösningar.

Fattigdom orsaken
Grundorsakerna till hungern 
är fattigdom och brist på 
demokrati och rättvisa. Som 
fattig har du inte råd att 
köpa den mat som finns, du 
har inte makt att förändra 
din situation eller bra me-
toder för att odla tillräckligt 
med näringsrik mat. Det 
krävs en förändring – den 
kan ske om viljan finns hos 
oss alla.

Hej då fattigdom! 
Läs mer  om svenska 
kyrkans internationella 
arbete, prästost på 
tippen och konserter 
mot hunger
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Hon är en ensamstående sexbarnsmamma mitt ute på landsbygden i Kambodja. 
Varje dag går hon flera kilometer för att hämta vatten. Hon vet aldrig om maten 
kommer att räcka och om nätterna finns en ständig rädsla för att bli överfallen i 
sitt hem. Men tack var Svenska kyrkans internationella arbete har Soeum Mann 
fått hopp om framtiden. 

LördAg 8 mArs 16.00

sometimes i FeeL LiKe 
A motherLess chiLd
Vokalensemblen Alicia, solist Sofia Sandén,  
Stillhet & Ro, Ulrica Hamrin. Dir: Jenny Tjärnström  

 
Entré: 60 kr som går oavkortat till 
Philaniprojektet, Svenska kyrkans 
internationella arbete för utsatta 
mammor och barn i kåkstäderna i 
Kapstaden. 

Alexandra foto: Riccardo PalomboSofia foto: Thomas Fahlander

nytt hopp
foto Magnus Aronson/IKON

k o n s e r t e r  m o t  f a t t i g d o m  o c h  h u n g e r  i  u p p e n b a r e l s e k y r k a n  i  m a r s  o c h  a p r i l !
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I Kambodja lever en tredjedel av landets 
invånare under fattigdomsgränsen. Sex 
av tio saknar tillgång till rent vatten och 
hälsoproblemen är stora. 

Hårt liv som ensamstående mor 
Soeum Manns man dog när yngsta dottern 
föddes för sju år sedan. De fick sex barn 
tillsammans. Sedan dess har Miss Mann 
varit ensam. Livet är hårt för henne. Själv 
säger hon att det är det enda liv hon känner 
till. Hon kan inte jämföra med något annat. 

Att försörja sig på Kambodjas landsbygd 
är svårt. Särskilt om man som miss Mann 
är ensam och bor långt från någon by. För 
att hämta vatten går hon 5 kilometer enkel 
väg till en damm. Ur dammen hämtar famil-
jen allt sitt dricksvatten. Till sin hjälp har hon 
två vita kor som hon kan lasta sina hinkar 
på. Korna har hon köpt för en liten bit mark. 
De hjälper henne plöja jorden och att bära 
tunga lass men de ger ingen mjölk.

Torka ställer till problem
Soeum och hennes barn äter mest druvor, 
sniglar och växter från skogen. Hennes 
döttrar håller fram en grön planta och So-
eum berättar att det är Amarin som växer i 
spridda tuvor bakom huset och går att koka 
och äta. Soeum har röjt marken runt sitt 
hus för att kunna odla majs, ris och kassava. 
Men under vissa perioder går det bara att 
odla majs eftersom det är så torrt. 
– Ibland får jag sätta om majsen tre 
gånger innan den går att skörda. Det är 
väldigt svårt och mycket jobb. 

Utveckling på schemat
Svenska kyrkans internationella arbete stöt-
tar projekt för utsatta familjer på lands-
bygden i provinsen Kapung Schpeu där 

Soeum bor. Bland annat hålls kurser i hållbart 
jordbruk och alternativa grödor. Soeum 
har fått hjälp att börja odla mer varierat. 
Hon visar stolt upp sin nya chiliväxt och det 
lilla mangoträdet. Hon har också gjort en 
utvecklingsplan för sitt hushåll. I planen ingår 
odlingar med grödor såsom sojabönor, som 
klarar torka och är näringsrika, fler fruktträd 
och en bur för kycklingarna. 

Riskfyllt att gå själv
Av de sex barnen finns de tre yngsta dött-
rarna kvar på gården: Sophor, Sreyneck 
och Channa, tretton, nio och sju år gamla. 
Till skillnad från Soeum, som aldrig fick 
chansen till utbildning, går de alla i skolan. 
De går i skift. Saphora, den äldsta, går 
på förmiddagen och de två yngre går på 
eftermiddagen. Andra halvan av dagen 
hjälper de till hemma. 

Det är riskfyllt för flickorna att gå de 
fem kilometrarna ensamma genom skogen 
till byn. Ensamma flickor överfalls ofta, 
men för de familjer som bor långt bort 
från en skola finns inget annat val om 
deras barn ska få utbildning och möjlighet 
till en bättre framtid. 

– Jag vill att de blir välutbildade och inte 
som jag, som inte kan läsa. Om vi förbättrar 
vårt hem och flickorna utbildar sig så kan 
de få ett bättre liv än jag. Det är min dröm.

Minska risken
Svenska kyrkans internationella arbete 
stödjer projekt som arbetar med att upp-
lysa familjer om de risker som finns. Det 
hålls också kurser i byarna för att minska 
våld mot kvinnor och barn. Särskilt utsatta 
barn som bor långt från skolan kan få en 
cykel så att de snabbare och säkrare ska 
kunna ta sig till och från skolan.

 
 

söndAg 16 mArs 18.00

northern Lights 

Kyrkokörmusik från Norden och Baltikum. Verk 
av E Grieg, O Olsson och S Rachmaninov. Saltsjö-
badens kyrkokör, solist Alexandra Büchel Zetter-
ström, orgel Stefan Själander. Dir Katja Själander. 

Entré 50 kr som går till Fastekam-
panjen - svenska kyrkans interna-
tionella arbete

söndAgen 6 APriL 16.00

romAntisKA 
vioLinPärLor  

Ivetta Irkha, piano och Christian Svarfvar, violin. 
Verk av bl a Grieg och Kreisler.  

Entré 100 kr som går Fastekam-
panjen - svenska kyrkans interna-
tionella arbete

nytt hopp
foto Magnus Aronson/IKON

Tillsammans 
Vi människor har utvecklat 
levnadssätt som utarmar 
ekosystemen och hotar 
människors överlevnad. 
Bland annat på grund av 
detta sprider sig hungern i 
världen. 

Tillsammans med kyrkor 
över hela världen arbetar vi både lång-
siktigt med utvecklingssamarbete och 
kortsiktigt med katastrofhjälp. Vi finns i 
världens alla hörn. Vi vet vad som behövs 
på varje plats. Vi hjälper människor oavsett 
religion att själva påverka och förändra sina 
liv. En viktig förutsättning för vårt arbete 
är stödet från människor som du.  Tack!
 
Anders Wejryd, ärkebiskop
KÄLLA: Allt för att utrota hungern – om varför så många hungrar 
och drivkrafter för förändring.

Vart går pengarna?
Pengarna som samlas in till Svenska 
kyrkans internationella arbete används 
bland annat till skolgång, utbildning i 
hållbart jordbruk, till rent vatten, till 
demokratiutveckling och mänskliga 
rättigheter bland utsatta människor 
runt om i världen.

k o n s e r t e r  m o t  f a t t i g d o m  o c h  h u n g e r  i  u p p e n b a r e l s e k y r k a n  i  m a r s  o c h  a p r i l !

Ivetta

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Ge en gåva!90 01 22-3 Pg900-1223 Bg
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Svenska kyrkan är en del av

Läs mer om 
prästost på 
tippen 
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Jag sett att det finns 
och har köpt av osten. 
Det är en bra idé, ost 
köper man ju ändå. Jag 
kan tänka mig att köpa 
igen om osten är lagrad. 
Det borde också vara 
präster här lite oftare.

Rune Bergström 
igelbodaplatån

Fredag den 28 mars kl 10 -19 kommer präster och frivil-
liga sälja prästost på Tippen i Saltsjöbadens centrum. 
ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker osten och alla 
intäkter går oavkortat till ”ALLT för att utrota hungern”,  
Svenska kyrkans internationella arbete. 
-Det är fantastiskt, all denna generositet både från ICA 
och ostkunder. Förra året var det till exempel en kund 
som betalade 500 kr. För en ost, berättar Christina 
Ekstedt, en av ostförsäljarna och avslutar:
- Att stå och sälja ost och möta ostköpande Saltsjö-
badsbor är inspirerande och glädjande. Tack på förhand 
alla ostköpare! 

Hallå 

Jag har köpt och 
kommer att köpa 
Prästosten. Jag 
brukar stödja Kyrkan 
och tycker det är ett 
charmigt och kul sätt 
att göra insamling 
på, mycket roligare 
än postgiro. Svenska 
kyrkan här är initia-
tivrik och bra. 

Jag brukar köpa präst-
ost, men har inte köpt 
av kyrkan. Det är lite 
skoj och humoristiskt 
att man säljer Prästost 
för att sponsra insam-
lingen. 

Göran af Klercker 
solsidan

Tror att jag sett 
försäljningen. Jag 
tycker det är ett bra 
och trevligt initiativ, 
men jag är inte så 
engagerad i kyrkan. 

Jag har handlat 
Prästost av kyrkan. 
Jag gör det för att 
det går till ett bra 
ändamål. 

Laila Wetterwik
saltsjöbaden

Köper du prästost?
Saltaren besökte Tippen i slutet av februari och frågade några av 
centrumgästerna om de kände till prästostförsäljning och om de 

kommer att handla i år.

Margareta Ehde 
gamla saltsjöbaden

Lilian Elgar 
igelbodaplatån

God tradition... 
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Hallå 

Grön flagg för kyrkan. 
Nu siktar församlingen 
på att verksamheten ska 
bli ekologiskt hållbar.

Miljöarbete är inget nytt för Saltsjöbadens 
församling. Sedan några år är församlingen 
miljödiplomerad enligt Svenska Kyrkans 
miljöledningssystem, fas 1. Nu går man 
vidare med en egen plan för ett ekologiskt 
förhållningssätt i vardagen.

-När man jobbar mycket med teori 
och dokumenthantering är det lätt att 
man tappar bort det praktiska. För att 

Vardags

text Arne Hyckenberg
foto Sylwia Gorecka. Åsa Källén-Lindh 
Arne Hyckenberg

  

göra arbetet mer gripbart har vi valt att 
tänka i tre olika delar. De är förskolan med 
barnen, begravningsplatsen Skogsö och 
Kyrkan med församlingshemmet. De tre 
områdena har fått anpassade mål för kli-
matarbetet. När de målen är uppnådda får 
man ”Grön flagg”, kvittot på att verksam-
heten är ekologiskt hållbar, säger Thomas 
Arlevall, biträdande kyrkoherde.

-Vi tänker oss att det ska vara vardags-
ekologi. Det ska vara roligt, stimulerande 
och något som eggar oss i arbetet. Trots 
att många känner oro och ängslan inför det 
som händer med vår planet globalt, måste 
vi tala om det som evangelierna berät-
tar, att det finns en framtid och ett hopp, 
säger Thomas Arlevall.
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Begravningsplats och leksaker
Vad som konkret kommer att göras kan 
vara saker som bättre sortering av avfall 
på Skogsö begravningsplats eller rätt 
inköp av leksaker till förskolan. 

-Den största utmaningen är nog 
församlingshemmet och kyrkan där det 
är många olika verksamheter och många 
människor som strömmar igenom. Det 
gäller att få alla att känna att vi är på väg 
åt samma håll där, säger Thomas Arlevall.

Förskolan föregångare 
Förskolan Nyckelpigan har i nuläget kom-
mit längst med miljöarbetet. Här räknar 
man med att kunna hissa grön flagg redan 
i januari 2015. Anette Kolvik är miljöan-
svarig på förskolan och arbetar på Duvan 
som är en avdelning för barn mellan tre 
och fyra år. 

-Vårt miljöarbete består i att vi sorte-
rar sådant som metaller, plast, kartonger, 
papper och matavfall. Sorteringen sker i 
köket och barnen är med. Varje vecka får 
en avdelning gå med soporna till återvin-

ningen. På var avdelning, Duvan, har vi 
också ett eget kärl för sortering, säger 
Anette Kolvik. 

Involvera hela familjen 
Miljöarbetet på förskolan är inte bara för 
barnen. Nästa steg är att involvera hem-
men och barnens familjer. 

-Alla avdelningar kommer att ha ett 
gosedjur efter avdelningens namn. Varje 
vecka får ett barn ta hem gosedjuret till 
sin familj. Sedan får barnen berätta vad de 
gjort för miljön under tiden de haft djuret 
hemma hos sig. Det kan vara enkla saker 
som att spara el genom att släcka lampor, 
säger Anette Kolvik.

För barnen på Nyckelpigan har det blivit 
naturligt att börja tänka på miljön alldeles 
på egen hand.

-De har blivit vaksamma när vi är ute 
i naturen. De ser fimpar och annat skräp 
och kommenterar att man ska plocka upp 
efter sig och inte skräpa ner.

-Jag tror vi är på god väg mot grön flagg 
för förskolan 2015. Men det finns alltid 

något att jobba vidare med, till exempel 
inköp. Det kan vara svårt eftersom det 
handlar om ekonomi. Man kanske måste 
prioritera och dra ner lite för att köpa eko-
logiska varor, säger Anette Kolvik.

”Learning by doing” 
Under arbetet med de nya miljömålen har 
församlingen hjälp av Urban Hermans-
son, Sensus, verksamhetsutvecklare för 
energi- och  miljöfrågor.
-Det har hänt mycket i församlingarnas 
miljöarbete de senaste åren. 2007 fanns 
det ingen miljödiplomerad församling i 
stiftet, idag är det 15 och ytterligare 15 
är med i programmet för energieffektivi-
sering. Det man gör i Saltsjöbaden är vik-
tigt och konkret. Det är ett omtag kring 
miljöfrågorna. På sätt och vis lämnar man 
Svenska kyrkans system, men det handlar 
om att bejaka verkligheten och de goda 
idéer som finns i de olika verksamheterna.  
I stället för att fastna i pappersarbete blir 
metoden ”learning by doing”,  ett arbets-
integrerat lärande.

1.
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1. Fundera på vad du äter. 
Försök minska köttkonsumtionen något 
och köp gärna svenskt kött.
2. hur använder du energin hemma? 
Blir man effektivare här blir det både 
ekologiska och ekonomiska vinster. 
3. samtal
Samtala med familj och vänner 
om hur man kan göra för att leva 
ett ekologiskt hållbart liv.

Vikten av klimatarbete till trots vill  
Urban Hermansson inte att kyrkan ställer 
för höga krav på människor.

-Man måste få vara ofullkomlig när man 
kommer till kyrkan. Därför är nåden vik-

2 
exempel på miljöför-
bättringar som också 

gett besparingar 

Bergvärme i kyrkan 
Kostnaden för uppvärmning av kyrkan har 
med en bergvärmeinstallation sänkts med 
ca 70%, eller med ca 160 tkr/år vid 1,1 
kr/kWh (år 2010 jämfört med år 2013). 
Genom att helt ta bort oljeförbränningen 
har församlingen minskat miljöpåverkan 
och dessutom fått en snyggare och mer 
användbar källare.

eliminerat energitjuvar
i församlingshemmet
Genom att optimera det befintliga värme- 
och ventilationssystemet, förbättra 
vindsisoleringen och eliminera en del 
energiläckor har församlingen sänkt en-
ergiförbrukningen från ca 230 000 kWh 
(år 2010) till ca 85 000 kWh (år 2013), 
vilket med energipriset 1,1 kr/kWh gör en 
kostnadssänkning/år med ca 160 tkr.

För barnen på Nyckelpigan har det blivit 
naturligt att börja tänka på miljön allde-
les på egen hand. 

Miljöarbetet på förskolan är inte bara 
för barnen. Nästa steg är att involvera 
hemmen och barnens familjer.
Anette Kolvik är miljöansvarig 
på förskolan

Vi tänker oss att det ska vara vardagse-
kologi. Det ska vara roligt, stimulerande 
och något som eggar oss i arbetet.  

Thomas Arlevall, biträdande kyrkoherde.

Det man gör i Saltsjöbaden är viktigt 
och konkret.  I stället för att fastna i 
pappersarbete blir metoden ”learning by 
doing”,  ett arbetsintegrerat lärande.
Urban Hermansson, verksamhetsutveck-
lare för energi- och miljöfrågor

3.

tigt för klimatarbetet och här är kyrkan 
särskilt kallad. Risken är annars att man 
antingen går under i prestationsångest, 
eller bara ger upp. Det är nåden som är 
drivkraften, säger Urban Hermansson.

inspiration, musik och semlor! 
Fastlagssöndagen 2 mars är det Mässa kl 11 med sång av Saltarkören. 
Därefter ekologisk lunch toppad med hembakade semlor följt av ett 
inspirerande föredrag av Urban Hermansson, om ekologi och hållbar 
kyrka och samhälle.

1.

2.

3.

4.

Urban Hermansson tipsar om vi kan göra 
för klimatet i vår egen vardag. 

2.

3.

4.
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Samtalsstöd på kvällen
Varje kväll mellan kl 19-24 kan försam-
lingsbor som behöver stöd i olika livssitua-
tioner gratis ringa till S:t Lukas samtalsjour. 
Inom Saltsjöbadens församling finns sedan 
tidigare kamratsjälavårdare, präster och 
samarbetet med Kyrkans familjerådgivning. 
På tider då det kan vara svårt för oss i för-
samlingen att vara i beredskap kan du som 
behöver prata med S:t Lukas samtalsjour. 
 
Fotnot: S:t Lukas samtalsjour för försam-
lingsbor 020-64 00 64 , Ange KOD FöS 13. 

Rörelse efter lunch

I mars startar Rörelse & ro, en lättare mo-
tionsform anpassad för hela kroppen. som 
passar bl.a. äldre. Enkla sköna rörelser för 
att öka cirkulation och rörlighet.  

Fotnot: Rörelse & Ro  18 mars, 1 april, 15 april, 
29 april, 13 maj, 27 maj, 10 juni,  Tid 13.30-
15.00, Församlingshemmet  

Ring - så ringer vi upp
Dop, begravningar och vigslar. Ibland är 

det många som vill prata med oss sam-

tidgt. Kan vi inte svara när du ringer, lämna 

gärna meddelande så ringer vi upp.  

Du kan också maila. På svenskakyrkan.se/

saltsjobaden hittar du mailadresser till alla 

anställda.

Askgravplats på skogsö. Askgravplats är ett nytt och efterfrågat 

alternativ för gravsättning av aska, ett mellanting av minneslund och 

urngravplats. Det är ett gravskick av kollektiv karaktär, men skiljer sig 

från minneslunden genom att inte vara lika anonymt  eftersom de be-

gravdas namn sätts upp i anslutning till den gravsatta askan. Det nya 

gravområdet innehåller ca 240 gravplatser och är placerat strax väster om 

Skogsö kapell. Utformningen är anpassad till kyrkogårdens unika karak-

tär och får en meditationsplats med utsikt över Stäket. Arbetet påbörjas i 

mars och planeras vara färdigställt till Kristi Himmelfärds dag den 29 maj.

om Askgravplats
Här kan upp till fyra askor efter 
personer från samma familj 
gravsättas, i en och samma grav. 
De anhöriga får vara med vid 
gravsättningen. Askan gravsätts 
i tyghölje. Kyrkogårdsförvalt-
ningen svarar för skötseln, och 
du har som anhörig möjlighet att 
lägga blommor vid en gemensam 
smyckningsplats.

tidsplan  
 Vi börjar schakta 15 mars
 Vi bygger anläggningen 

    under mars – april. 
 Vi planterar i maj
 Vi inviger 29 maj

foto Arne Hyckenberg
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ökad tillgänglighet. Under våren bygger vi en ny tillgänglighetsanpassad entré på 

kyrkans sydfasad. Entrén ger också fördelar vid utrymning och tillträde vid tider då de 

stora bronsportarna hålls stängda. Sidoentrén och trappan med rampen, uppbyggd av 

svensk granit, blir värdig och inbjudande för alla. Den nya entrén har utformats av arkitek-

terna Björn Uhlén och Christina Koch. Skogsö Kapell har redan tidigare anpassats för rö-

relsehindrade, men dörrarna har varit tunga att öppna. I höstas installerades automatiska 

dörröppnare. De är tysta, lätta att manövrera och mycket välkomnande. Kom gärna in, 

tänd ett ljus och sitt en stund!

fotomontage  Björn Uhlén.

foto Arne Hyckenberg

Kyrkan är vi! 

Nya medlemmar varmt välkomna. En ge-
menskap. En tillhörighet. Om du vill 
bli medlem i Svenska kyrkan, kontakta ex-
peditionen 08-748 19 00, Saltsjöbadens 
församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjö-
baden eller saltsjobadensforsamling@
svenskakyrkan.se
 

Fest & tack!
Helgen 29-30 mars blir det fest och av-
tackning i samband med att Lasse Svens-
son slutar som kyrkoherde i Saltsjöbaden 
efter 15 år. Medarbetare, frivilliga, körer, 
musiker mfl medverkar. Mer information 
kommer under mars. 
 
Fotnot: Lasse Svensson tillträder sin 
nya tjänst som kyrkoherde i Sollentuna 
församling första maj.  Under våren pågår 
arbetet med att rekrytera ny kyrkoherde 
till Saltsjöbaden. 

Tisdagslunch
Den smala och grunda vattenvägen Bag-
gensstäket har en fascinerande tusenårig 
historia som farled mellan Östersjön och 
Stockholm. Sju år av arkeologiska utgräv-
ningar på slagfälten kring Baggensstäket 
har idag resulterat i över 1000 föremål.  
Sirje Miller besöker Tisdagslunchen och 
berättar om HAMN, ett Museeum, som 
kommer att inrymmas i Fisksätra Marina. 
 
Fotnot: Tisdagslunch, tisdag 11 mars 12.00 
Anmälan senast 7/3 08-748 19 14.  
(11.45 Lunchmässa). 
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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
Tom Hedberg, 748 19 22
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21

Ekonomi, 748 19 07

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

kyrkorådets ordförande  
Anita Mullern 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
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

SALTAREN Ansvarig utgivare: Lasse Svensson 
Foto omslag: Arne Hyckenberg Grafisk form: 
september Tryckeri: Typografiska ateljén.

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

Uppenbarelsekyrkan är öppen må-fr 08.00-16.30, lö-sö 10.00-16.30 eller till sista gudstjänst. 
Skogsö kapell må-fr 09.00-16.00,  lö-sö 10.00-16.00. 
Församlingsexpeditionen  må-fr  09.00-12.00, 13.00-15.00.

söndag 2 mars
11.00 Mässa. Saltarkören, Ekologisk lunch, hem-
bakade semlor. Föredrag om ekologi och hållbar 
kyrka och samhälle med Urban Hermansson.
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete

tisdag 4 mars 
11.45 Lunchmässa.

askonsdagen 5 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 

Lördag 8 mars
16.00 Konsert. Vokalensemblen Alicia, Solist: 
Sofia Sandén, Stillhet & Ro Ulrica Hamrin, dir: 
Jenny Tjärnström.  Entré 60 kr, går oavkortat 
till utsatta mammor och barn i Kapstaden. 

söndag 9 mars
11.00 Mässa. Efteråt lunch och Söndagsskola 
för vuxna: Kollekt Fastekampanjen - Svenska 
kyrkans internationella arbete.

tisdag 11 mars 
11.45 Lunchmässa. 
12.00 Tisdagslunch. Anmälan senast 7/3 
08-748 19 14. 
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.

onsdag 12 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 

söndag 16 mars
11.00 Min kyrka. Barnkörerna. Våfflor.  
Kollekt: Fastekampanjen - 
Svenska kyrkans internationella arbete
18.00 ” Northern Lights” - körmusik från 
Norden och Baltikum. Saltsjöbadens kyrkokör 
Alexandra Büchel Zetterström, solist, Stefan 
Själander, orgel. Dir Katja Själander.  Bildspel. 
Entré: 50 kr som går till Fastekampanjen - 
Svenska kyrkans internationella arbete

tisdag 18 mars
11.45 Lunchmässa.
13.30  Rörelse & Ro, Församlingshemmet

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

onsdag 19 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
09.30 Kyrka-för-Skola ”Fåret som sprang bort”
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Ung i kyrkan. Församlingshemmet.

torsdag 20 mars
15.30 Konsert. Linnéa Sallay, Mezzosopran/fiol

söndag 23 mars
11.00 Mässa. Saltis Gospel.
Kollekt Svenska kyrkans unga
16.00 Taizémässa. Skogsö kapell.  

tisdag 25 mars
11.45 Lunchmässa.
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.

onsdag 26 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.
19.00 Lectio divina. Församlingshemmet.

fredag 28 mars
10.00-19.00 Prästost Kom till Tippen och 
köp prästost av en präst! Pengarna går till 
fasteinsamlingen ”Allt för att utrota hungern” 
- Svenska kyrkans internationella arbete. 

söndag 30 mars
11.00 Fest- och avtackningsmässa. 
Lasse Svensson, Alicia, kyrkokören mfl.
Kollekt: Svenska kyrkans internationella arbete
 
tisdag 1 april
11.45 Lunchmässa.
13.30 Rörelse & Ro, Församlingshemmet

onsdag 2 april
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.

söndag 6 april
11.00 Min kyrka. Påskspel
Kollekt: Den Öppna dörren/Seglora smedja.
16.00 ”Romantiska violinpärlor”.  
Ivetta Irkha, piano, Christian Svarfvar, violin.  
Entré 100 kr som går oavkortat till ”Allt för 
att utrota hungern” - Svenska kyrkans inter-
nationella arbete. 

tisdag 8 april  
11.45 Lunchmässa. 
12.00 Tisdagslunch. Anmälan senast 4/4 
08-748 19 14. 
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.

På gång  1 mars - 8 april

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 v9).


