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Kan vi i detta ana att det är 
oss en gåva av någon som 
vill väl, som ger av godhet?
 

Gryningsljuset tränger undan 
nattens mörker, en koltrast hörs 
och bryter en andlös tystnad. 
Skapelsen väcks till en helt ny 
dag som inte är någon annan lik.

Vi tar det för givet, liksom att 
vårens livskraft skall tränga 
igenom vinterns död, att 
solens ljus skall få stelfrusen 

gren att knoppas, och oss nordbor 
att luta oss mot husvägg och låta 

solen värma våra ansikten... 
och väcka leendet.

I vårens livskraft anas också livets heliga 
mysterium. I gryningsljuset hörs ett ande-
tag, ljud av ett hjärta som åter börjar slå,
bindlar som lossas och sten som rullas 
undan.
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Jesus Kristus lever! 

Påskdagens bud bryter igenom tanke och 
förnuft och väcker tro på att livet segrar 
över död, kärlek över ondska.

Han har uppstått!

Nattsvart ondska finns i vår värld. 
Korsets brutala verklighet är likt hjärtats 
kyla - vi vet, vi ser, vi känner.

Påskdagen ger hopp! 

En vändpunkt som ger livet ny mening, 
ger mod att möta ondska med godhet, att 
tända ljus i mörkret.

Ja, låt oss gå i vår Sol!
Det får rädslans kyla att tina och livet att 
knoppas och blomma.

Jag önskar alla en härlig och välsignad vår!
Maria Eksmyr, kyrkoherde 

Vår Sol

Nu finns möjlighet att söka stipendium från 
Stiftelsen Helena och Gustaf Cervins min-
nesfond. Skriv kort om vad du söker pengar 
till (musik- konst- eller dansutbildning) och 
önskemål om belopp. Berätta om du har 
tidigare erfarenheter inom området och 
om dina mål och idéer. Du ska vara skriven i 

Musik - Konst - Dans
Saltsjöbadens församling. Ansökan ska vara 
inne senast 30 april. Ansökningsblankett 
finns att ladda ned på www.svenskakyrkan.se/
saltsjobaden. Glöm inte ditt namn, person-
nummer, gatuadress och e-postadress! 
Maila din ansökan till saltsjobaden.forsamling 
@svenskakyrkan.se

Tisdag 2 juni är det dags för ”Diakonins utflykt”. 
Detta år till Trosa.
- Vi får en guidad visning av Trosa kyrka, lunch-
andakt följd av sopplunch i församlingshemmet. 
Därefter blir det tid att se sig om i Trosa. På väg 
hem stannar vi vid Tullgarns slott och dricker 
kaffe, berättar församlingspedagog Ulrica 
Hamrin. 

Bussen avgår kl 9 från Kyrkplan. Åter i Salt-
sjöbaden ca kl 17. Kostnad 100 kr för resa, lunch, 
kaffe som betalas på bussen, glöm inte att ange 
ev specialkost. Anmälan senast 21 maj till  
08-748 19 14, (obs begränsat antal platser).

.

Utflykt till Trosa

Hör om hur kyrkan blev till, upplev Ferdinand 
Bobergs arkitektur, njut av Carl Milles konstverk. 
Onsdag 22 april kl 19, efter mässan, guidar  
Åsa Leander genom kyrkans kända och okända 
delar.  Anmälan saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se, 08 748 19 00.

Visning av kyrkan

Nu är det dags att anmäla sig till konfirmation 
2015/2016. Läs mer om alternativen heART 
and SOUL, Assisi, Strömstad på nästa uppslag.  
Dessutom glimtar från årets Assisiresa!  

Konfirmation 

Vi behöver dina tankar och idéer inför en 
framtida renovering och kanske utbyggnad 
av församlingshemmet. Efter festavslutning 
på ”Min kyrka” den 31 maj, kl 12-15,  samlas vi 
för att tänka framåt. Stor som liten - bygg en 
modell, rita och måla, skriv, gör ett kollage. 

Vill du vara med...

stipendium



Så här på vårkanten är det bråda tider för 
oss som jobbar med ungdomar. Läger ska 
förberedas, väskor ska packas, och så, mitt 
i förberedelserna för årets läger är det dags 
att börja tänka på kommande år! 

För några ungdomar är det säkert på sam-
ma sätt. Redan långt innan det är dags att 
konfirmeras vet man vilket läger man vill åka 
på. Man har hört av vänner hur kul det är 
i Strömstad och Assisi och får nu äntligen 
chansen att uppleva det själv. För andra är 
det inte lika självklart. De flesta har nog varit 
i en kyrka, men det är kanske inte lika säkert 
att man vill kalla sig för kristen... 

Vi vill uppmuntra alla som är tveksamma att 
våga sig till åtminstone första träffen. Att 
börja konfirmationsläsa betyder inte att man 
måste konfirmeras, utan att man tar reda på 
mer om vad det innebär att leva som män-
niska och kristen.

Jack Jan Wenzel Alod Englund
Meya Linda Josefine Elfvengrén
Love Erik Folke Fahlén
Josephine Elin Elisabeth Jedefors
Benjamin Harald Olsén
Otto Claes Uno Båge

DöptaAvlidna
Annie Gustafsson
Torborg Anette Westerlind
Stina Elisabeth Bursell
Rune Manfredson Loohagen
Lennart Birger Wickell
Astrid Marianne Wiström
Sven Olov Colleen Åberg
Patrick Hans Olof Fröding

Konfirmationstiden är både en superbra tid 
att fundera över vad man tror på och en 
tid att lära känna sig själv och sina vänner 
ännu bättre. Vi pratar om hur man är en bra 
kompis, vad som är viktigast i livet, hur vi 
tar hand om jorden och varandra. Vi pratar 
om Gud och Jesus, om hur man får ihop tron 
med vetenskapen och så pratar vi förstås 
om det där fantastiska som knappt kan be-
skrivas men som vi kallar för kärlek... 

Vi har tre alternativ för att alla ska kunna 
välja det som passar bäst. I samtliga grupper 
ingår att konfirmanderna är med och deltar 
i gudstjänstlivet och är med på Ung i Kyrkan 
en kväll per månad under konfirmandtiden.

Vet du redan nu vilket läger du är sugen på 
eller vill du ha mer information innan du 
anmäler dig? 
Maila helena.hansson@svenskakyrkan.se och 
boka en plats eller ställ dina frågor! 

heART and SOUL
För dig som gillar det estetiska: Bild, form, teater, 
musik och dans: Prova på olika kreativa sätt att 
uttrycka dig i detta alternativ. Vi träffas en vardag 
varannan vecka och tre söndagar per termin och 
åker på läger till Stjärnholm 27-30/10 tillsam-
mans med Assisigruppen. Konfirmation i Uppen-
barelsekyrkan tillsammans med Assisigruppen.

Assisi
För dig som gillar att se nya saker: Upptäck mer 
om dig själv, dina vänner och om det heliga genom 
upplevelser i den italienska bergsbyn Assisi. Vi träf-
fas tre söndagar per termin, åker till Stjärnholm 27-
30/10 med heART and SOUL-gruppen och avslu-
tar med att möta våren i Italien under påsklovet, 
28 /3 -3/4. Konfirmation i Uppenbarelsekyrkan 
tillsammans med heART and SOUL-gruppen.

Strömstad
För dig som gillar sol, bad och västkusten: Åk med 
på ett intensivt tvåveckorsläger på Källvikens se-
mesterby utanför Strömstad. Vi träffas vid två läger: 
21-22/11 och 13-14/2 och lär känna varann innan 
vi den 11/6 tar bussen ner till Strömstad för att mö-
tas i lek och allvar, samtal och upplevelser under två 
veckor. Konfirmation sker i Strömstad kyrka.

Per Staffan Larsvall
Gunvor Edla Elin Lewenhaupt
Torsten Otto Neovius
Elsa Ingeborg Ströhm
Joen Ingemar Forsberg
Ulf Göran Lagne
Per Axel Hylander
Märta Anna Brita Lindeborg

konfirmation!
I Saltsjöbaden finns tre
konfirmandalternativ.3Dags att anmäla sig till

Alla grupper startar vid gudstjänsten kl 11 
i Uppenbarelsekyrkan, den 27 september.

Oavsett vilket du väljer är det gratis för dig 
som är medlem i Saltsjöbadens församling.

 Läs mer om de tre alternativen på svenskakyrkan.se/saltsjobaden



Boka in tisdagen den 12 maj redan nu 
för då är det inte mindre än två konser-
ter samma dag. Först ut är Saltarkören i 
lunchkonserten ”Klinga mina klockor”:
- Det blir en härlig blandning av vår- 
och kärlekssånger, säger Katja Själander 
som leder kören.

Direkt efter konserten som startar 
11.45 är det vårlunch i församlings-
hemmet för de som vill. Lunchen kostar 
70 kr och till den är det anmälan senast 
8 maj, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se,
08-748 19 14.

Saltsjöbaden - Prag T/R 
På kvällen kl 19.30 samma dag ger  
Vokalensemble Alicia smakprov på vad 
de kommer att bjuda Pragborna på 
under sin kommande resa.

Varmt tack alla ideella för ert engagemang! 
Tack också till Per som skänkte prästost och 
till alla församlingsbor som köpte ost!  Vilken 
gåva det är att tillsammans få bidra till en 
bättre värld! Resultatet från prästostförsälj-
ningen 28 mars blev 28.370 kr.
Maria Eksmyr, kyrkoherde  

 

TacK!

Fredag 22 maj samlas många medarbetare 
i Stockholms stift till en dag som kallas 
”Tillsammans för livet”. 
- Syftet är att skapa en ”vi-känsla” där vi 
känner att kyrkan är större än våra försam-

STifTSDag

5-6 juni  blir det ett familjeläger till 
Kolmårdens djurpark! Bussen avgår från 
Kyrkplan fredagen den 5 juni kl 15.00 
och vi är tillbaka ca 19.00 dagen efter. 
Lägret är gratis för barn i församlingen. 
Barnen måste ha någon ansvarig vuxen 
med sig. För medföljande vuxen kostar 
resan 400 kr. Följande ingår: Bussresan 
till Kolmården tur och retur, heldagsentré 

KolMårDen
 »Första dagarna när vi upptäckte Assisi. Vi 

hörde att det snöade i Saltis, men i Assisi 

sken solen och vi åt glass på torget.«

»En kväll fick vi vara med om ett dop, för 

om man inte döpts som bebis kan man 

döpas under konfirmandtiden. Det skedde i 

klostrets lilla kapell, vi bad och sjöng sånger 

tillsammans.«

»Vi gick upp på ett av de höga bergen kring 

Assisi, Monte Subasio. Vår grupp gick längre 

än nån annan grupp från Saltis och nådde 

toppstenen på 1290 meters höjd!«

»En kväll lekte vi, hela gruppen, uppe på 

torget i stan. Tydligen hade vi lite för roligt, 

för en polis kom och sa till oss. Då gick vi ner 

till klostret och firade andakt istället. Bra på 

olika sätt«

»Vid frukosten på påskdagen fick alla konfir-

mander och ledare påskägg och en kram av 

syster Marcellina, som är föreståndare för 

klostret.«

»Dom sista dagarna var vi i Rom och såg 

Peterskyrkan och Colosseum. Dom mest 

morgonpigga hann bocka av alla de sex 

största monumenten i staden«

Under påsken lämnade ett antal 
ungdomar Saltsjöbaden för en 
konfirmandresa till italienska Assisi. 
Intensiva dagar med bergsvandringar,  
strålande sol, kompisar, klosterliv, 
dop och kärlek. Nyss hemkomna 
delar de med sig av några speciellt 
härliga stunder. 

I Saltsjöbaden finns tre
konfirmandalternativ.

Bilderna ovan är från årets Assisiresa och är  
fotograferade av konfirmander och ledare.

- Prag är en stad med ett rikt kulturliv 
vilket passar bra för en svensk kör på 
körresa. Det ska bli härligt att möta 
våren i början av maj i Prag. Vi kommer 
att sjunga klassisk körmusik och nord-
iska körpärlor! Det blir körverk av bland 
annat Grieg, Alfvén och Ellington. Som 
uppladdning inför resan ger vi därför en 
”inför konsert” i Uppenbarelsekyrkan på 
tisdagskvällen, säger körledare Peter 
Sterner Gunnarsson,

”Now is the Month of Maying” 
Söndag den 24 maj tar Kyrkokören, under 
ledning av Katja Själander, tar ton i kon-
serten ”Now is the Month of Maying”. Det 
blir vår- och kärlekstoner från Storbritan-
nien och Norden i form av sånger av bl a 
Lindberg, Wikander och Gjeilo.  

Barnkörerna avslutar musikmånaden 
maj med fartfyllda sånger i Min kyrka 
söndagen den 31 maj kl 11.

MUSiK i Maj

till Kolmården lördag 6 juni med ett härligt 
nationaldagsfirande, övernattning på golvet 
i Kolmårdens församlingshem.

I församlingshemmet lagar vi middag 
tillsammans fredag kväll och vi äter en 
gemensam frukost på lördag morgon. Man 
står för egen lunch på Kolmården. Anmäl 
dig snarast till peter.sterner.gunnarsson 
@svenskakyrkan.se eller ulrica.hamrin@
svenskakyrkan.se.
Obs fåtal platser kvar.

lingar i Stockholms stift. Vi är en del av den 
världsvida kyrkan och vi hör ihop med var-
andra. Den känslan ger kraft och inspirerar, 
säger Thomas Arlevall, präst och fortsätter:
- Det blir många intressanta föredrag, bla 
medverkar professor Hans Rosling som 
inspirerar oss med rubriken: ”Världen är 
bättre än du tror”.



 

tisdag 21 april
11.45 Lunchmässa. 

onsdag 22 april
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.  
19.00 Visning av kyrkan.  Åsa Leander 
guide. Anmälan 08 748 19 00, 

söndag  26 april
11.00 Mässa ”Rörelse i rum, tid och evighet”.  

tisdag 28 april
11.45 Lunchmässa. 
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

onsdag 29 april
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell. 
18.30 Kvällsmässa.  

söndag 3 maj  
11.00 Mässa. Efter mässan enkel lunch med 
föredrag av Emma Idestrand om mänskliga 
rättigheter i Mexiko. 

tisdag 5 maj
11.45 Lunchmässa. 
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

Onsdag 6 maj
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.  
19.00 Ung i kyrkan

söndag 10 maj
11.00 Konfirmation med mässa. 

tisdag 12 maj
11.45 Vårkonsert: ”Klinga mina klockor” 
Saltarkören, körledare Katja Själander
12.15 Tisdagslunch - Vårlunch.  
Församlingshemmet. Kostnad 70 kr.  
Anmälan senast 8/5 08-748 19 14,  
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se. 
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.
19.30  Konsert inför körresa till Prag. 
Vokalensemble Alicia, Peter Sterner  
Gunnarsson, piano och körledare.

onsdag 13 maj 
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell. 

torsdag 14 maj 
08.00 Gökotta Skogsö kapell.

söndag 17 maj
11.00 Mässa.

tisdag 19 maj
11.45 Lunchmässa. 

onsdag 20 maj
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa.  

söndag 24 maj
11.00 Mässa
16.00 Now is the Month of Maying.  
Kyrkokören, körledare Katja Själander
Fri entré. Frivillig kollekt till musikverksam-
heten i församlingen.

tisdag 26 maj
11.45 Lunchmässa. 

onsdag 27 maj
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 

söndag 31 maj
11.00 Min kyrka - festavslutning! Barn-
körerna. Kyrkkaffe och sedan.... Vad vill du 
med församlinghemmet ? Bygg en modell, 
rita och måla, skriv, gör ett kollage. 

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  30/4, 14/5)

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

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  21/4-31/5
TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

ansvarig utgivare: Maria eksmyr
grafisk form: september  
Tryckeri: Typografiska ateljén april 2015

nyckelpigan.  Visste du att församlingen driver förskolan 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

 


