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Hur är det med påsken, vad betyder den 
egentligen för oss nu för tiden? Vet folk 
vad skärtorsdag, långfredag och påsk-
dagen handlar om? Nej, kanske inte om 
du ber dem att redogöra för den kristna 
kyrkans teologi. Men frågar du människor 
om vänskap, om glädje och sorg, förtviv-
lan och hopp så kan de ge dig svar. För det 
är vad påsken handlar om. I alla fall om du 
frågar mig. Påsken är ett koncentrat av 
livet. 

Jag tänker på skärtorsdagen och rummet 
där vännerna har samlats för att äta och 
dricka tillsammans. Där finns goda samtal, 
stark vänskap och gemenskap, men också 
rädslan för att skiljas från varandra. Att 
allting har ett slut och något nytt väntar 
som vi inte känner till.  

Jag tänker på långfredagen och jag minns 
orden från den syriske pappan och maken 
som förlorat både barn och hustru: 
”Jag vill inte ha något mer från den här 
världen. Allt jag drömt om är borta. Jag vill 

begrava mina barn och sitta vid deras sida 
tills jag dör.” Vad kan vi göra, mer än att 
bara stämma in i långfredagsropet: VAR-
FÖR? Som är var och ens rop som upplevt 
förlusten av en älskad. 

I sorgen och smärtan spelar det ingen roll 
vilket land vi kommer ifrån eller vilken 
religion eller inte som vi tillhör. Vi känner 
igen smärtan för den drabbar oss alla lika 
oavsett vilka vi är. Vi känner igen lång-
fredagen i våra egna liv. Just därför att vi 
är människor och vi vet att ibland är livet 
väldigt tungt. 

Jag tänker på påskdagen som är berät-
telsen om när livet återvänder. När det 
känns som det är kört säger påskdagen: 
Det kommer en dag då det vänder. När 
det blir lite lättare att andas igen och 
komma upp på morgonen, lite lättare att 
le igen. Kanske till och med känna sig glad 
för livet som pågår hela tiden runtom-
kring. Livet som blir så tydligt nu när 
våren är på väg. 
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När livet
återvänder 

»tANKeN«

Livet vänder åter. Det är den kristna kyr-
kans märkliga berättelse om en påskdag 
för länge sedan, en tidig morgon och 
några kvinnor går till graven och livet 
återvänder. Hur är det möjligt? Påskda-
gens berättelse strider mot allt förnuft. 
Ändå vågar dessa kvinnor hoppas och 
kanske till och med tro att det slutar inte 
där vid graven. Det finns något mer. Ja, 
till och med där, bortom dödens gräns, 
finns något mer, till och med där, kan livet 
vända åter.

Solen själv den mörknade. Med konturen 
av ett kors som den sista minnesbilden för 
vår syn trodde vi att allt var slut. Men An-
den rörde vid vår jord. Sjöng att ”påskens 
sol ska ge er kraft och mod”. 
(ps 718:5)

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



Skärtorsdagen 
Det är kväll i Jerusalem. Överallt äter man 
påskmåltid och firar minnet av hur Gud 
räddade det judiska folket från slaveriet i 
egypten. Också lärjungarna och Jesus äter 
påskmåltid denna kväll. en vanlig enkel 
måltid med mat och vin och glädjen över 
att vara tillsammans. Jesus bryter brödet 
och skickar runt bägaren med vin. tecknet 
på att allt hör ihop – ett enda bröd och 
en enda mänsklighet. Men glädje vänds i 
sorg. I nattens timmar blir Jesus förrådd, 
fängslad och dömd till döden på ett kors. 

Långfredagen
Det är fredag. Mörker, förnedring och död 
härskar. Jesus bär sitt kors på vägen mot 
Golgota, avrättningsplatsen. Där blir han 
uppspikad, torterad och hånad. efter tim-
mar av lidande ropar Jesus ut sin smärta, 
ropet som är alla övergivna människors rop:
”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit 
mig?”
Så dör han på korset. Man bär bort krop-
pen och lägger den i en grav och en stor 
sten rullas framför ingången. 

Påskafton/Påskdagen
I gryningstimman går några kvinnor till 
graven. De vill smörja mästarens kropp med 
oljor som seden bjuder. Sorgsna och tysta 
kommer de fram och möts av en man i vita 
kläder. Han säger orden:

”Var inte rädda! Ni söker Jesus från Na-
saret, han som blev korsfäst. Men han är 
inte här. Han har uppstått.” 
Förvirrade springer kvinnorna tillbaka till 
lärjungarna, de som gömmer sig och är 
rädda för att själva bli dödade. Nu får de 
höra det oerhörda - Han som var död är 
levande igen!
Och de minns hans ord:  ”På den tredje 
dagen skall jag uppstå”.
Är detta sant? Kan något sådant verkligen 
vara möjligt? 

Annandag påsk
två män går från Jerusalem till byn em-
maus. Plötsligt går en man vid deras sida 
och frågar vad de pratar om. 
”Vet du verkligen inte vad som har hänt? 
Hela Jerusalem är ju i uppror. De har dödat 
Jesus, profeten från Nasaret och lagt 
hans kropp i en grav. Men nu säger några 
kvinnor att graven är tom. Vi är rädda och 
oroliga.”
Då berättar mannen om vad Mose och 
profeterna sagt. De sade att Messias 
kommer att lida och dö men på tredje 
dagen skall Gud göra honom levande igen. 
De båda männen vill veta mer. De bjuder 
mannen att äta tillsammans med dem. 
Och mannen tar brödet, läser tackbönen 
och bryter brödet och ger åt dem. Då 
öppnas deras ögon och de känner igen 
honom. Det är Jesus, mästaren.

Påsk
En tid för fest och gemenskap. Men också efter-
tanke. Utan påskens alla händelser skulle vi inte 
ha någon kyrka överhuvudtaget. Följ med i pås-
kens drama om död och liv.

Palmsöndagen 20 mars
11.00 Mässa med kyrkoherdeinstallation
Biskop eva Brunne, kyrkoherde thomas Arlevall, 
m fl. Läs mer på sid 6.
18.00 Johannespassionen
Kanske ett av de mest älskade verken signerat 
Johann Sebastian Bach. Saltsjöbadens kyrko-
kör, Vokalensemblen Polyhymnia, Stockholms 
Bachsällskap, solisterna Hanna Fritzon, Ulrika 
Skarby, Love Bergman, eric thorslund, erik 
Arnelöf, thomas Sepp, Ditte Hammar, scenisk 
gestaltning, Katarina Bengtson Dennis kon-
sertmästare, Vassilis Bolonassos, konsertpre-
sentation, Katja Själander, dirigent. 
entré: 100 kronor.

Måndag 21 mars
18.30 vad är en människa?  
filmvisning Pojkarna.  Läs mer på sid 7.

Tisdag 22 mars
11.45 lunchandakt
18.30 ”allt har sin tid”. Sångerskan Frida 
Augustsson och gitarristen Stefan Jämtbäck. en 
finstämd konsert med innerliga sånger som manar 
till eftertanke och handlar om existentiella frågor.
18.30 stillhet & ro. Skogsö kapell .

 Onsdag 23 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”samtal & Mässa”  
Ca 19.00 vad är en människa?  Försam-
lingshemmet.ted Harris, teologie doktor och 
präst föreläser om ”Vad är en människa?”

Skärtorsdag 24 mars
14.15 skärtorsdagsmässa.  
Saltsjöbadens sjukhus.
15.15 skärtorsdagsmässa. Sjötäppan.
18.30 skärtorsdagsmässa. ensemble ur 
Kyrkokören. efteråt serveras soppa och smör-
gås i församlingshemmet.

Långfredagen 25 mars
11.00 långfredagsgudstjänst.  
ensemble ur kyrkokören
15.00 Joseph haydn: ”Jesu sju ord på 
korset” Kvartett ur Nacka kammarorkester
Maria Haasnoot, violin, Johan Bertilsson, violin, 
Stina Möller, viola, Alf Westelius, cello.

Påskdagen 27 mars
11.00 Mässa. Vokalensemblen Alicia.

Annandag påsk 28 mars
14.00 emmausvandring.  
Samling Skogsö kyrkogård.
14.45 fika. Skogsö kapell.
15.30 Mässa. Skogsö kapell.

gudstjänster/konserter i uppenbarelse-
kyrkan om inte annat anges



»NÄR LIVet FÖRÄNDRAS«

Hela samhället hade stått bakom Jesper i 
hans kamp. Det stödet har varit en viktig 
faktor för att hjälpa familjen vidare. 

–Jesper insjuknade med en obotlig 
hjärntumör i april 2011. Han var då åtta 
år. Läkarna berättade att han hade noll 
chans att klara sig. 99 procent av alla 
barn som får den här sjukdomen dör inom 
ett år. Vi berättade inte för Jesper att han 
skulle dö. Det hade varit som att lägga 
en blöt filt över honom. Han behövde all 
sin kämparglöd för att orka med behand-
lingen, säger Hasse Lindeblad. 

Ett fokus
efter beskedet att Jesper inte skulle 
kunna bli frisk ställdes livet om för pappa 
Hasse, mamma Hanna och Jespers två år 
äldre syster, elise. 

–Som familj hade vi nu bara ett fokus. 
Det var att Jesper skulle få det så bra 
som möjligt den tid han hade kvar. Min 
fru och jag har ett bra förhållande, elise 
och Jesper hade en härlig och kärleks-
full syskonrelation och min kompanjon i 
företaget var mycket förstående. Att allt 
detta fanns på plats var avgörande för att 
vi klarade det. 

Familjen koncentrerade sig helt på att 
göra det bästa av det som väntade. Hasse 
och Hanna lade allt sitt fokus på familjen 
och Jespers behandling. Vid sidan av allt 

det jobbiga på sjukhuset gjorde familjen 
många resor tillsammans. Samtidigt fick 
Jesper stöd från sina kompisar.

–Jesper var en kille med många vänner 
och få ovänner. Det var något han fick 
igen under sjukdomstiden. Han fick ett 
otroligt stöd på alla sätt av sina kompisar i 
Saltis. Det gjorde det lättare för oss när vi 
såg hur de engagerade sig. 

Hitta glädjeämnen i vardagen
Men det var en svår tid. Sjukdomen 
kunde bara gå åt ett håll. Det var också 
många svåra beslut att hantera för Hasse 
och Hanna. Det handlade om att förhålla 
sig till mediciner och genomgå behand-
lingar med jobbiga biverkningar till följd, 
vilka påverkade Jesper. tillsammans 
gjorde de allt för att vara positiva. 

–Vi blev bra på att hitta glädjeämnen 
i vardagen. Vi blev experter på att ta 
dagen som den kommer. Det kan låta som 
en töntig klyscha, men det är det inte. 
Dagarna och det vardagliga är det som är 
värdefullt.

Med tiden förändrades Jesper och han 
var inte lika lekfull som tidigare. De sista 
fem veckorna fick Jesper vård hemma hos 
familjen som kunde ge honom sin närhet 
och kärlek. 

–Det var vackert, men fruktansvärt 
sorgligt, säger Hasse Lindeblad.

Att tala om sjukdomen
Familjen valde redan under Jespers sjuk-
domstid att tala om sjukdomen i skolan 
och i andra sammanhang. Hasse och 
Hanna håller fortfarande kontakt med 
Jespers kompisar inte minst genom de 
golf- och tennistävlingar man anordnar 
till Jespers minne. 

–Det finns ett behov av att följa dem 
och få vara delaktiga i hur de utvecklas 
med tiden. De är idag mellan 13 och 15 
år och andra individer än de var då. Vi 
finner en glädje och en styrka i att tala 
med dem om det som hänt och försöka 
vända det till något positivt som att finna 
glädjeämnen i vardagen. Sådant som att 
vara tacksam över när man får vara frisk, 
vilket inte är alla förunnat. 

En annan syn på döden
–Barn undrar mycket om döden. Jag vill 

ta tillfället att avdramatisera och ändra 
vår syn på döden och kunna tala om den 
som man gör i andra kulturer, mer natur-
ligt. När barn märker att det inte är farligt 
är de närvarande och det blir innerliga 
samtal. 

Under Jespers sjukdomstid och efter 
hans död har Hasse, Hanna och elise 
valt att engagera sig för att på olika sätt 
berätta om sina erfarenheter och delta i 
arbetet mot cancer, bland annat genom 

att bli vän 
med det fruktansvärda
Jesper Lindeblad var tio år när han dog i cancer i november 2013. Den dagen 
samlades 300-400 personer med facklor i händerna längs gatan där famil-
jen bor för att ta farväl av Jesper när han lämnade Solsidan i likbilen. 

text: Arne Hyckenberg foto: Privat



Barncancerfonden. I november 2015 
medverkade de i Barncancergalan på 
kanal 5. 

–Livet har förändrats och är inte det-
samma för oss. Vi är öppna med att tala 
om det som hänt. Det har blivit en del av 
vårt liv. Jag arbetar också genom mitt fö-
retag med Ung Cancer i deras projekt som 
mentor. Där hjälper vi unga vuxna med 
cancer på deras väg tillbaka till arbetslivet 
och att finna glädje i livet igen. För mig är 
de viktigt och självklart att använda Jesper 
i min vardag och i andra sammanhang.

Jesper är inte med oss, men han är fort-
farande ett av våra två barn. Likväl som 

andra föräldrar pratar om sina barn gör jag 
det också. Det är mitt sätt att hantera vad 
som hänt för att komma tillbaka. Det är 
en blandning av självterapi samt viljan och 
glädjen att kunna hjälpa andra. 

Ljust, lyckligt, men för kort
–Alla säger att det värsta som kan 

hända en människa är att förlora sitt barn. 
Men det är vår vardag. Man brukar säga 
att tiden läker alla sår. Det stämmer nog. 
Sorgen och saknaden kommer aldrig att 
försvinna, den tvingas vi hantera. Alla 
människor får sin del av sjukdom, dåliga 
förhållanden och annat vi bär på i våra 

ryggsäckar. Kan man bli vän med det 
fruktansvärda, ger det stora insikter. Vi 
tänker mycket och ofta på hur Jespers 
liv var. Han blev tio år, varav de två sista 
med sjukdomen. Han levde ett bekym-
mersfritt mysigt och glatt liv tills sjuk-
domen tog över. Då blev han varse en 
vardag som ingen annan kunde föreställa 
sig och som i sin tur bjöd på unika upple-
velser och möten som livade upp och gav 
honom lycka och tillfredsställelse om än 
för en kort stund.  

Vår tid med Jesper hos oss var extremt 
ljus, lycklig och väldigt fin – men – allde-
les för kort, säger Hasse Lindeblad. 

Under Jespers sjukdomstid och efter hans död har pappa Hasse, mamma Hanna och storasyster Elise valt att engagera sig för att på olika 
sätt berätta om sina erfarenheter och delta i arbetet mot cancer.  
–Livet har förändrats och är inte detsamma för oss. Vi är öppna med att tala om det som hänt. Det har blivit en del av vårt liv, säger Hasse 
Lindeblad.



Familj:
–Fru, två döttrar och två katter. 

Därför blev jag präst:
– För att få jobba med det som är cen-
tralt för mig, tron. Och för mötet mellan 
tron och människor. Det är inte många 
som får göra det.

Senast sedda film: 
–James Bond.

Bästa bibelord och favoritpsalm:
–1 Kor 13:13 Men nu består tro, hopp och 
kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärle-
ken. Psalm 730 Må din väg gå dig till mötes.

En oväntad egenskap:
–Jag har ett stort intresse för kroppen 
och särskilt för operationer som jag gärna 
ser på tV och live om jag fick vara med. 

Vill med Saltis:
–Kyrkan gånger tre. ett: Berättelserna som 
finns inne i kyrkan. två: Kyrkan i kulturen 
med låga trösklar för att möta och nätverka 
med det lokala samhället. tre: Kyrkan för 
barn och ungdom, som en viktig väg att 
bygga församling. Saltisborna ska kunna 
känna och uppleva att det här är deras 
kyrka och att den är viktig på olika sätt. 

Bästa TV-serie:
– House of Cards.

Påskens betydelse:
– Påsken är ett koncentrat av den kristna 
tron, men också en stark bild av våra liv. 
Den rymmer både sorg och glädje och 
även i de mörkaste stunderna ett hopp 
och en tro att det kan vända. 

Hobby eller fritidssysselsättning:
–Att spela elgitarr i bandet Flamboyant. 

Kyrkoherdens viktigaste uppgift:
–Att ha en framtidsvision för kyrkan i sam-
hället så att den inte stelnar. Att vara ledare 
andligt och för personal och medarbetare. 

Det ville han bli när han var liten:
– Jag ville bli naturfilmare som Jan Lindblad.

Favoritbok:
– Bröderna Karamazov och Gösta Ber-
lings saga. 

Den största utmaningen för kyrkan:
–Lokalt att vara relevant för människor i 
deras vardag. Globalt att få alla kyrkor och 
religioner att inse att man måste samarbe-
ta och visa en väg till fred och fattigdoms-
bekämpning och att värna miljön.

Musikalisk förebild:
–Jeff Beck. 

Motto för nye kyrkoherden:
–Allt handlar om inställning.

Han spelar elgitarr i ban-
det Flamboyant, gillar 
att titta på operationer 
och vill att Saltisborna 
ska uppleva att kyrkan 
är relevant. Möt Saltsjö-
badens nya kyrkoherde. 

Det bästa med Saltis:
–Det starka engagemanget i samhället. 
Många goda krafter som arbetar för det 
man brinner för. 

Utmaningar att jobba med:
– Att kyrkan kommer dit där människor 
är istället för tvärtom. 

Det skulle han vara om han inte var präst:
– Kirurg! Då skulle jag få operera. 

Det kan han helt enkelt inte tåla:
-När man behandlar människor illa och 
utnyttjar andra. 

Det ser han fram emot 2016
-I jobbet ser jag fram emot att få jobba 
med ”kyrkan gånger tre” tillsammans med 
medarbetare, frivilliga och förtroendevalda. 
Privat, mot resa till Perth i Australien.

thomas Arlevall

»20 SNABBA«

text och foto: Arne Hyckenberg

välkoMMen På kyrkoherde-
installation 20 Mars!
Tillsammans med biskop Eva Brunne, 
medarbetare, frivilliga, förtroendevalda 
och församlingsbor är du välkommen att 
välkomna Thomas Arlevall som kyrko-
herde. Det blir en härlig gudstjänst med 
mycket musik från Kyrkokören, Vokal-
ensemblen Alicia, Saltarkören, solomusik 
och nattvard. Efter mässan blir det mingel 
med god förtäring i församlingshemmet.

Söndag 20 mars kl 11, Uppenbarelsekyrkan



JaZZ!
Dags för jazzkonsert igen. Tenorsaxofonisten Hacke 
Björksten och trumpetaren Karl Olandersson möter 
pianisten Stefan Gustafson och basisten Hans Back-
enroth. Dessutom förband från 15.30 när Lilla Akade-
miens GymnasieJazzensemble tar ton. 
Söndag 10 april kl 16.00, Uppenbarelsekyrkan.  
Entré 150 kr. 50 kr ungdomar. 

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.

Varje kväll, 365 dagar om året kan du 
som boende i Saltsjöbaden som behö-
ver stöd i olika livssituationer gratis 
ringa till S:t Lukas samtalsjour.

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 kamratsjälavårdare, präster och sam-
arbete med Kyrkans familjerådgivning.

Dessutom kan du som församlingsbo 
varje dag mellan kl 19-24 ringa och få prata 
med S:t Lukas samtalsjour. S:t Lukas driver 
mottagningar för psykoterapi, handledning 
och konsultation och finns över hela lan-
det. De arbetar med människors livsfrågor 
och psykiska problem oavsett om det rör 
sig om behov på individnivå, i relationer 
eller kring existentiella frågeställningar.
S:t Lukas samtalsjour för församlingsbor i 
Saltsjöbaden 020-64 00 64 Ange KOD FöS 13.  
Boka samtal med präst i församlingen  
08-748 19 00

unikt  
samtalsstöd

På Skogsö kyrkogård Fält 9A söker vi 
gravrättsinnehavare till följande gravar. 

 109A 001                                                                                   
 109A 001-2 
 109A 002 
 109A 004 
 109A 005-6 
 109A 007 
 109A 008 
 109A 009 

vi söker grav-
rättsinnehavare

naturbilder
I april kommer Gert-Olof Nickel och visar naturbilder på 
Tisdagslunchen. Kort lunchandakt innan för dem som vill.
Tisdag 12 april 11.45 Lunchandakt, Uppenbarelsekyrkan,  
12.00 Tisdagslunch, församlingshemmet. Anmälan till lunchen  
senast fredag 8 april till Ulrica Hamrin, 08-748 19 14,  
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se. 

öPPen visning 
Åsa Leander Rundkvist guidar dig genom kyrkans kända 
och okända delar. Hör om hur kyrkan blev till, upplev 
Ferdinand Bobergs arkitektur, njut av Carl Milles konst-
verk och Olle Hjortzbergs målningar av Nathan Söder-
bloms religiösa idéprogram. 
Tisdag 26 april kl 10.30, Uppenbarelsekyrkan.  
Ingen förhandsanmälan. Fri entré.

PoJkarna 
När bästisarna Kim, Momo och Bella dricker saften från en  
märklig blomma, händer något magiskt. De förvandlas till 
killar och börjar utforska världen och sig själva genom det 
andra könet. Njutningen och friheten pojkvärlden erbjuder 
dem är stor och kontrasten märkbar till de kränkningar de 
ofta upplever i sina flickkroppar. Med sprakande fantasi 
skildrar filmen uppväxt, förvandling, vänskap och kärlek 
och ställer frågan om kön är något vi skapar, inte föds till.  
Regi Alexandra-Therese Keining, Sverige 2016.
Måndag 21 mars 18.30, Uppenbarelsekyrkan, Vad är en människa? Film: Pojkarna.

»På GåNG«

foto:  Folkets bio

foto:  Gert-Olof Nickel

foto:  Arne Hyckenberg

Kontakta Micke Jakobsson, 08-748 19 20.  
micke.jakobsson@svenskakyrkan.se

 109A 010
 109A 011 
 109A 012 
 109A 013
 109A 014 
 109A 016  
 109A 020 

Sportlov i Saltisbacken

fo
to

:  
A

rn
e 

H
yc

ke
nb

er
g



söndag 20 mars 
11.00 Mässa med kyrkoherdeinstallation
Biskop Eva Brunne, kyrkoherde Thomas 
Arlevall, m fl. Läs mer på sid 6.
18.00 Johannespassionen.
Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemblen Po-
lyhymnia, Stockholms Bachsällskap, solister. 
Dir: Katja Själander. Entré: 100 kronor.   
 Läs mer på sid 3.

måndag 21 mars
18.30 Vad är en människa? Film Pojkarna 
Läs mer på sid 7. 
 
tisdag 22 mars
11.45 Lunchandakt
18.30 ”Allt har sin tid”. Frida Augustsson, 
sång, Stefan Jämtbäck, gitarr. 

 onsdag 23 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa” 
Ca 19.00 ”Vad är en människa?” Försam-
lingshemmet. Ted Harris, teologie doktor och 
präst föreläser. 

skärtorsdag 24 mars
14.15 Skärtorsdagsmässa.  
Saltsjöbadens sjukhus
15.15 Skärtorsdagsmässa. Sjötäppan
18.30 Skärtorsdagsmässa. Ensemble ur Kyr-
kokören. Efteråt soppa i församlingshemmet.

långfredagen 25 mars
11.00 Långfredagsgudstjänst.  
Ensemble ur kyrkokören.
15.00 Joseph Haydn: ”Jesu sju ord på korset”
Kvartett ur Nacka kammarorkester
Maria Haasnoot, violin, Johan Bertilsson, 
violin, Stina Möller, viola, Alf Westelius, cello.
 
påskdagen 27 mars
11.00 Mässa. Vokalensemblen Alicia.

annandag påsk 28 mars
14.00 Emmausvandring. Skogsö kyrkogård.
15.30 Mässa. Skogsö kapell.

tisdag 29 mars
11.45 Lunchandakt.

 onsdag 30 mars
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”  

söndag 3 april
11.00 Mässa.

tisdag 5 april
11.45 Lunchandakt
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell .

onsdag 6 april
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 ”Samtal & Mässa”  

torsdag 7 april
19.00 Au-pair café   . Församlingshemmet.

söndag 10 april
11.00 Mässa. Saltarkören.
16.00 Jazzkonsert. Läs mer på sid 7. 

tisdag 12 april
11.45 Lunchandakt
12.00 Tisdagslunch. Församlingshemmet.
Gert-Olof Nickel visar naturbilder. Anmälan 
senast 8/4 ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.  

onsdag 13 april
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
09.30 Kyrka För Skola. Tema Våren
18.30 ”Samtal & Mässa”  
19.00 Vad är en människa? Filmvisning .

söndag 17 april
11.00 Mässa. 

tisdag 19 april
11.45 Lunchandakt.
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell. 

 onsdag 20 april
09.00 Morgonbön.  Skogsö kapell. 
18.30 ”Samtal & Mässa”.  
19.00 Au-pair café  . Församlingshemmet.

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  20/3-20/4 

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

ansvarig utgivare: thomas arlevall
grafisk form: september  
tryckeri: typografiska ateljén 2016
 
foto framsidan: arne hyckenberg (3, 5,) unsplasch (6, 7)
Privat (1, 8) gert-olof nickel (4) andréas lindström (2)

Öppet hus Babysång & café.  
träffa andra barn och föräldrar.  
Under ”babysångstunden” sjunger vi 
både kända och nya sånger tillsammans.
Varje torsdag (ej 24/3, 31/3)  
09.00-12.00, Församlingshemmet
Musikstunder: kl 09.45 - 10.15 för barn 1 år 
och uppåt kl 10.45 - 11.15 för barn 0-1 år

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges


