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öndag kl 11.15. Fullsatt kyrka med 
kraftfull medryckande psalmsång, 

härlig körsång och sköna trumpeter. 
Tänkvärd predikan. Stämningen griper tag 
i mig och jag blir berörd. Tidigare, kl 10.00, 
var det också fullsatt med bland annat 60 
konfirmander i kyrkbänkarna. Under dagen 
kommer ytterligare 3 gudstjänster hållas 
på Sjötäppan, Sjukhuset och barnens egen 
gudstjänst i kyrkan. Det är första advent i 
Saltsjöbaden.

Snart avgår jag som kyrkorådets ordfö-
rande. Fyra fantastiska år som har varit 
fyllda med massor av glädje.

I maj kröntes åren med ett storslaget 
firande av Uppenbarelsekyrkans första 
100 år. Visst är det mycket som har 
hänt i församlingen, här några exempel: 
I församlingens nybyggda förskola finns 
det nu fler barn än någonsin. Kyrkan värms 
numera upp med miljövänlig bergvärme 
tack vare bidrag från engagerade Saltsjö-
badsbor. Antal konfirmander i vår kyrka 
slår alla tidigare rekord. ”Alla” vill delta i vår 
konfirmationsverksamhet som dessutom 
är gratis. En utökad kör- och musikverk-
samhet gör att vi får njuta ännu mer av 
harmoniska toner som nästan får taket att 
lyfta av skönsång. När vi firade 100 år fick 
vi också en egen barnkyrka längst bak i 
kyrkorummet. En plats för de allra minsta 
att följa gudstjänsten ifrån. 

Visst är det mycket vi kan glädjas åt.

På nyåret kommer ett nytt kyrkofull-
mäktige och ett nytt kyrkoråd att ta vid 
fyra år framåt. Så fortsätter historie-
skrivningen. Är det inte fantastiskt att se 
vår egen församling som en del av den 
kristna kyrkan i världen och dess mer än 
2000-åriga historia? Vi kan vara med att 
påverka, utveckla och förändra. Därför är 
det så viktigt att vi gemensamt fortsätter 
att vara kyrka tillsammans. Och viktigast 
är att du vet att vi alltid finns där för dig.

För ingenting är givet här i livet. Föränd-
ringar påverkar oss ständigt. Ibland när 
det mest hemska sker och gör att livet 
brister. När allt känns meningslöst och 
svart. Då är det skönt att kyrkan finns. Här 
mitt i Saltsjöbaden. Till stöd och hjälp. Våra 
präster, medarbetare och  frivilliga finns 
där till tröst och med omtanke om oss. Vi 
är inte ensamma. Vår kyrka är trygg och 
omfamnande.

Det finns också så mycket glädje. Tänk på, 
dopet, konfirmationen, vigseln och alla fina 
gudstjänster

I 15 år har vi haft förmånen att ha Lasse 
Svensson som vår kyrkoherde. Nästa år 
lämnar han oss. Med trygg hand har Lasse 
lett församlingen på ett prestigelöst, hu-
moristiskt och utomordentligt bra sätt. 
-Vi  kommer att sakna dig Lasse!
Samtidigt vill vi också gratulera Sollentu-
nas stora församling till att de får Sveriges 
bästa kyrkoherde. 

Men nu är vi mitt i advent – i väntans 
tider. Låt oss alla vara som barnen –  
föväntansfulla och fyllda av framtidshopp.
God Jul!

Wilhelm Douglas, 
kyrkorådets ordförande.

 

Påverka, utveckla & förändra

S

Nils Fredrik Georg Gavel
Ebba Britta Gunilla Petersson
Arvid Nils Folke Dahl
Maria Kristina Eklind Smedberg
Leon Axel Gabriel Smedberg
Henry Lars Fromm
Tom Carl Alexander Slorach
Lily Noelle Schedin Miettinen
Mia-Rose Nilsson

Döpta Avlidna
Carl Einar Båge
Alexis Molin
Margareta Allebeck
Frans Ingvar Edin
Ann-Marie Christina Svennberg
Sigrid Forslund
Majken Ingeborg Wahlström
Karin Maria Ståhle
Hilkka Orvokki Wallqvist
Pia Gerda  Birgitta  Ehn

foto: Arne Hyckenberg

I detta nummer medverkar Lotta Person, frilansjournalist som under detta år skrivit för Saltaren flera gånger, fotograf Arne Hyckenberg 

som under närmare tre års tid följt församlingen i bild samt Ulrika Lagerlöf som skriver om Svenska kyrkans internationella arbete.
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Åsa Westling, du är sedan i höstas tillbaka på 
församlingens förskola Nyckelpigan.  Vad har du 
hittat på under tiden?
Jag har arbetat på en mångkulturell förskola i  
Fisksätra, där jag bor. 

Varför är du tillbaka?
Längtan tillbaka till kyrkans förskola blev för stor. 
Jag tycker mycket om de kristna traditionerna. Men 
framförallt trivs jag med det ständigt pågående 
utvecklingsarbetet som vi driver här, och som all 
personal är en del av. Sedan är miljön fantastisk, 
med all natur omkring. 

Vad tog du med dig till den mångkulturella 
förskolan?
Jag älskar sång och musik och sång stimlerar språk-
utvecklingen hos alla barn. Detta fick jag användning 
för.

Och vad tar du med dig tillbaka till Nyckelpigan?
Jag tycker att jag har blivit mer flexibel både i min 
yrkesroll och som person. Sedan kan man se mig lite 
som en brobyggare mellan dessa två förskolor nu. 

Varför blev du förskollärare?
Alla vi som är vuxna idag har ju varit barn en gång, 
och vet hur viktigt det är med vuxna som ger både 
trygghet och mod att våga prova nytt. Jag försöker 
vara en sådan förebild. Jag tycker om sång, musik 
och skapande. Egenskaper som jag har stor använd-
ning för i förskolan. Mina kolleger och jag använder 
det som verktyg i arbetet med barnen. 

Fotnot: Förskola Nyckelpigan är en kristen förskola 
med profil: andlighet, musik och natur.. Förskolan 
har fyra avdelningar; Pingvinen, Duvan, Pandan och 
Lammet. Förskolan håller till i nybyggda lokaler i 
Tattby, nära kyrkan och granne med Samskolan. 
Läs mer på www.forskolannyckelpigan.se

Avlidna
Carl Einar Båge
Alexis Molin
Margareta Allebeck
Frans Ingvar Edin
Ann-Marie Christina Svennberg
Sigrid Forslund
Majken Ingeborg Wahlström
Karin Maria Ståhle
Hilkka Orvokki Wallqvist
Pia Gerda  Birgitta  Ehn

Kyrkan är vi! 
Nya medlemmar varmt välkomna. 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

Nya gudstjänstordningen summeras
Årligen görs över 17 miljoner gudstjänstbesök i Svenska kyrkan. Varje gudstjänst 
är unik med sin speciella stämning, känsla och uttryck. Men det finns också 
mycket som är gemensamt. Oavsett om man finns i Luleå, London eller Saltsjö-
baden så firar vi i Svenska kyrkan gudstjänst utifrån en viss ”ordning” som finns i 
kyrkohandboken.  Under året som gått, har flera församlingar i Svenska kyrkan, 
bl a Saltsjöbaden, provat på nya gudstjänstordningar. Målet är att en ny handbok 
ska antas av kyrkomötet 2015.
- Att ta fram en ny handbok handlar om att ligga mellan förnyelse och förank-
ring. Nu sammanställer vi och alla andra församlingar som varit med synpunkter 
som framkommit under denna försöksperiod, berättar Thomas Arlevall.
Fotnot: Har du synpunkter på den nya gudstjänstordningen, maila dem gärna till 
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se. Saltsjöbandens församling fortsätter att fira 
gudstjänst enligt den nya ordningen som man följt under året. 

Samtalsstöd på kvällen
Varje kväll mellan kl 19-24 kan församlingsbor som behöver stöd i olika livs-
situationer 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 församlingen att vara i 
beredskap kan du som behöver prata med S:t Lukas samtalsjour. 
Fotnot: S:t Lukas samtalsjour för församlingsbor 020-64 00 64 , Ange KOD FöS 13. 

Lasse Svensson ny kyrkoherde i Sollentuna 
Lasse Svensson tillträder sin nya tjänst som kyrkoherde i Sollentuna församling 
första maj. 
- Tillsammans med Lasse har vi fått vara med om 15 fantastiska år i Saltsjöba-
den, säger Anita Müllern-Aspegren, kyrkofullmäktige ordförande.
Wilhelm Douglas, kyrkorådets ordförande instämmer:
– Vi skickar med våra bästa lyckönskningar inför Lasses Svenssons nya roll.
Fotnot: Processen och tänket kring rekrytering av ny kyrkoherde till Saltsjöba-
den är redan igång. Mer information om kyrkoherderekrytering kommer under 
2014. Söndag 30 mars blir det fest och avtackning i samband med att Lasse 
Svensson slutar.

Nytt kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige
1 januari tillräder Saltsjöbadens nya 
kyrkoråd och kyrkofullmäktige. 
Kyrkorådet kommer att ledas av 
Anita Müllern-Aspegren och kyrko-
fullmäktige av Lars Berglund. 

Hallå 
där! 

foto Arne Hyckenberg
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lasse: Marika, vid ett av samtalen under 
församlingens jubileumsvecka i våras  fick 
du i uppdrag att framtidspana. Då svarade 
du att du vet redan hur det blir om fem år.  

marika: Mina kolleger arbetar väldigt nära 
det som sker på Stockholms gator. De 
fångar upp trender och identifierar tidigt 
nya former av utsatthet, långt innan dessa 
uppmärksammas i media eller av politiker.  
De kan till exempel notera om det börjar 
komma fler äldre som inte har pengar till 
sin hyra. Får jag en sådan indikation under 
ett år, då vet jag att det är en ny trend 
som kommer att diskuteras i socialnämn-
den om tre till fyra år. 

Om Postkodlotter, 
engagemang och 
avtrubbning.
 
Och om ett 
nyfött barn som 
en symbol för 
kärleken till 
sin nästa. 

lasse: Andreas, som journalist sätter du 
ofta blåslampan i baken på oss. Jag läser 
några av dina rubriker från senare tid: 
Därför är världens ekonomi så bräcklig. 
Nordea farligare för Sverige. USA:s skuld-
sättning slår nya rekord. Ropar du ”vargen 
kommer?” med allt detta?

andreas: Jag skulle vilja påstå att vargen 
redan är här, på ett sätt. Spanien har 25 
procents arbetslöshet. När det gäller 
arbetslösheten bland ungdomar i Europa 
talar vi om en förlorad generation. 
Utåt sett påstår vi att saker och ting 
börjar vända. Vi pratar om att börserna i 
USA har börsrekord varje vecka. Samtidigt 

Jubileumsåret i församlingen går mot sitt slut. Marika Markovits, direktor på 
Stockholms stadsmisson, och Andreas Cervenka, ekonomireporter på Svenska 
Dagbladet, var två av gästerna under de uppskattade frukostmötena på Vår 
Gård. Kyrkoherde Lasse Svensson träffar dem för ett lunchsamtal i juletid. 

andreas

text Lotta Person
foto Arne Hyckenberg
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får 48 miljoner amerikanare matkuponger. 
Fler står utanför arbetsmarknaden idag 
än 1978. Till och med i Sverige har vi ett  
utanförskap, fastän många av oss har det 
så bra. Ett tudelat samhälle. Jag brukar 
likna utvecklingen i Europa vid en långsam, 
utdragen kollaps, en tågkrasch i slow mo-
tion. Får vi se en bild i veckan så känns det 
inte lika dramatiskt som i realtid. Då tänker 
jag att vargen är redan här, och det är ett 
stort problem.

lasse: Maria och Andreas, era reso-
nemang påminner om det hos Gamla 
testamentets profeter. Känner ni frus-
tration? 

andreas: Snarare avtrubbning. När vi 
betraktar den höga arbetslösheten, och på 
ett Europa utan tillväxt, ja då är vi många 
som mer eller mindre rycker på axlarna.  
Till slut blir det svårt att ta in de stora ske-
endena. Vi blir utmattade på något sätt. 

” Till och med i Sverige 
har vi ett  utanförskap, 
fastän många av oss har 
det så bra. Ett tudelat 

samhälle. Jag brukar lik-
na utvecklingen i Europa 
vid en långsam, utdragen 

kollaps, en tågkrasch i 
slow motion”

marika: Avtrubbning kan se olika ut. Jag 
reagerar inte varje dag när jag möter nöd 
och utsatthet, men jag berörs av det på 
djupet. Ur det får jag kraft att fortsätta 
arbeta och göra min röst hörd.  
Mer destruktivt vore att känna att det 
inte lönar sig att käbbla med politiker eller 
statstjänstemän om att de borde priori-
tera annorlunda i de offentliga budget-
arna. Jag har dock godtagit att förändring 
tar lång tid. I det finns ett dilemma. Det 

enskilda barnet som går i skolan idag blir ju 
inte hjälpt av högre kvalitet och minskad 
segregation om, säg nio år. Men om vårt 
arbete ger resultat om säg fem år, då 
kan jag känna mig nöjd. Det är kanske en 
typ av avtrubbning att jag accepterar att 
förändring tar tid. 

lasse: Andreas, du nickar instämmande.

andreas: Den dag jag inte längre blir 
berörd eller känner engagemang, då är det 
dags att sluta skriva.  En annan sak som 
oroar mig är cynism.  För så länge någon-
ting inte är ok, då är det inte ok. Då får vi 
inte slå oss till ro med ett ”så är det”. En 

”Det enskilda barnet som 
går i skolan idag blir ju 

inte hjälpt av högre kvalitet 
och minskad segregation 

om nio år”

marika lasse
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dem som missgynnas av den politik som 
förs? På något sätt måste jag göra upp 
med mig själv om hur jag kan göra rätt för 
mig i rådande samhällssystem. 

andreas: Håller med. Vi borde också 
prata mer om värderingar. Istället landar vi 
alltför ofta i en ekonomisk debatt om allt 
möjligt, till exempel om invandring. Men 
vad kostar funktionshindrade eller tjänste-
män som inte sopsorterar? Frågeställning-
en om vad olika människor kostar är över 
huvud taget mycket märklig.  Med bra 
värderingar behöver företagen inte heller 
några tjusiga policydokument där det på 
sidan 39 står att ”du inte ska blåsa dina 
kunder”. Den värderingen ska sitta ändå. 

lasse: Nu närmar vi oss julen och i kyrkan 
pratar vi om Jesusbarnet och om hopp, lite 

kollega till mig skriver artiklar om fonder 
där sparare luras på flera miljarder varje år. 
Det borde uppröra fler än det gör. 

lasse: Fler människor, vuxna och barn, 
far illa. Trycket ökar på våra hjälporgani-
sationer liksom intresset för CSR, Cor-
porate Social Responsibility. Och så har vi 
Postkodlotteriet. Samtidigt som lotteriet 
berättar att de skickar en massa pengar 
till Filippinerna vill de få oss att köpa fler 
lotter med löfte om vinstchanser. Här rör 
det till sig för mig. För jag vill hjälpa andra, 
vara en god humanist och kristen. Sam-
tidigt vakar jag över mitt eget sparande, 
och min enda lott i Postkodlotteriet, och 
undrar vilka fonder din kollega skrivit om, 
Andreas. 

marika: Vi vill hjälpa. Samtidigt miss-
tänker vi ibland att vi blir lurade och är 
godtrogna. Den här bilden av mig själv 
som god, ihop med upplevelsen av att bli 
lurad, gör att jag kan landa i cynism, spe-
ciellt om jag stannar i min egen lilla värld. 
I det här läget kan en form av överty-
gelse, eller tro, skydda. Den kan hjälpa 
mig att envist att hålla fast vid de värden 
som skapar resning inom mig, oavsett 
om jag ser resultat eller inte. 

andreas: Det där känner jag igen i min 
pappa som flydde Tjeckoslovakien. Han 
är en obotlig optimist. Istället för att 
nötas ner av systemet skapade det en 
viss mentalitet hos honom. 

marika: Det är med andra ord oerhört 
viktigt att bäras av en ideologi. Som 
medelklass i en chefsposition har ju jag, 
Marika, gynnats av de senaste årens 
skattepolitik. Hur förhåller jag mig till 
detta faktum, när jag faktiskt arbetar för 

”Frågeställningen om vad 
olika människor kostar 

är över huvud taget 
mycket märklig.”

”För ingen av oss vill väl 
leva i ett samhälle utan  

medmänsklighet?”
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lagom sentimentalt. Gör vi det för enkelt 
för oss då? Utifrån den bild ni målar verkar 
människovärdet vara lite i svaj. 

marika: Jag tror, att om man vill förändra 
något så behöver man arbeta med både 
hjärta och hjärna. Säg att vi har skapat 
en viss logik för hur vi tänker kring värde, 
och vad som skapar lust och förnöjsam-
het. Vill vi sedan förändra denna logik, som 
vi kan kalla materialism eller ekonomism, 
då måste vi tänka och känna utifrån vårt 
hjärta, våra känslor. Föräldrakärlek handlar 
mycket om att älska en annan människa 
mer än sig själv. Kan vi nå och väcka den 
känslan inom oss, oavsett om vi har barn 
eller inte, då kan vi börja samtala om vilket 
samhälle vi vill ha, egentligen, ur ett lång-
siktigt perspektiv. Det lilla barnet i krub-

ban kan hjälpa oss att hitta den känslan, 
som kan kallas föräldrakärlek. En kärlek 
som kan vinna över egoismen. 

lasse: Andreas, du väcker ju också käns-
lor med det du skriver. Hur tänker du?

andreas: Ordet selfie, att ta en bild på 
sig själv med mobilen, är det ord som 
ökar mest i användning just nu. Det säger 
något om vår tidsanda. Men att göra 
någonting för någon annan, utan att ta åt 
sig äran av det, eller ens förvänta sig ära, 
det tycker jag är något underskattat idag. 

marika: Jag funderar på detta att träna 
sig i nöjdhet, att försöka hitta sitt eget 
belöningssystem för de värderingar jag 
bär på, och som jag inte är beredd att 
schackra med, även om resten av världen 
tycker jag tänker konstigt eller fel. En 
annan form av belöning än den jag får 
genom tacksamhet eller medialt genom-
slag. Det handlar om etik, om att hitta 

mina grundläggande värden och låta mina 
känslor och mitt intellekt mötas i dessa.  

andreas: Just nu tar Sverige emot många 
flyktingar från Syrien. Då hamnar vi 
återigen lätt i en debatt om ekonomi. Men 
varför tar vi emot dessa människor? Jo, i 
en akt av medmänsklighet. 

marika: Din formulering Andreas, akt av 
medmänsklighet, är ett bra uttryck. Varför 
ska vi ibland ägna oss åt det som är ekono-
miskt olönsamt? Jo, för annars avmänskligas 
vi. Om vi vänjer oss vid att agera omänskligt 
avtrubbas vi och förlorar en förmåga som är 
livsviktig för oss i våra nära relationer och i 
samhället i stort. För ingen av oss vill väl leva 
i ett samhälle utan medmänsklighet?  

” Det lilla barnet i krubban 
kan hjälpa oss att hitta den 
känslan, som kan kallas för-
äldrakärlek. En kärlek som 
kan vinna över egoismen”

”Men varför tar vi emot 
dessa människor? Jo, i en 
akt av medmänsklighet.”
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Julen är en tid av förväntan och glädje. Det är också den tid när ensamhet, 
saknad och sorg kan kännas som mest för den som drabbats. Som ingen 
annan tid på året söker vi oss till våra kyrkor under advent. Där möter 
oss berättelsen om ett barn som fötts för att ge oss alla hopp. 

Hopp & tröst
För att samtala kring detta träffar Saltaren 
Anna Berggren och Thomas Arlevall. Anna 
har varit överläkare i psykiatri och är idag 
pensionär. Hon är aktiv i diakoniarbetet 
och håller uppskattade föreläsningar om 
åldrandets psykologi. Thomas är präst 
i församlingen med erfarenhet av både 
barn- och vuxenarbete.  

 

- Det är en historisk berättelse med stor 
betydelse idag. I höst har det varit påtag-
ligt när man sett alla ohyggliga bilder från 
Filipinerna och Syrien. Därför hoppar jag 
över julklappsköp till barn och barnbarn i 
år. Jag har skänkt pengar för deras räkning 
till de drabbade istället.

 
Barns delaktighet
Barnens roll i kyrkans arbete och inte minst 
i gudstjänsterna har förändrats genom 
åren. Idag är deras medverkan en naturlig 
och viktig del i nästan allt som sker. Att 
barns delaktighet är viktig på alla livets 
områden lärde sig Anna för länge sedan. 

 -När min mamma hade dött var min 
minsta knappt fyra år och ganska vild. 
Begravningen ägde rum en iskall dag med 
snöyra och jag bestämde att hon skulle 
stanna hemma. Det var nog det dummas-
te beslutet i mitt liv. När vi kom tillbaka 
hade vi andra en gemensam upplevelse 
som hon inte kunde dela med oss. Precis 
ett år senare kom jag in i hennes rum, där 
hon byggt en koja. Hon röt åt mig att gå 
ut. När jag frågade vad hon gjorde berät-
tade hon att hon pratade med mormor 
och jag fick inte vara med, säger Anna.

Kaos, hopp och tröst
När någon dör, speciellt om det är ett 
barn, eller en ungdom, faller tillvaron sön-
der för familj och vänner. 

 -I kyrkan är vi vana att möta männis-

text & foto  Arne Hyckenberg illustration  Björn Uhlen färgläggning Viktor

I samtal. Thomas Arlevall och Anna Berggren

Nyfikenhet, öppenhet & tillit 
Berättelsen om Jesu födelse sätter ett 
barn i centrum. När Jesus blivit vuxen sä-
ger han att man måste bli som ett barn för 
att komma in i Guds rike. Vad är det som 
gör barnet så betydelsefullt?

 - Barnet kan påminna oss om de 
barn vi själva är, även om kunskap och 
erfarenheter har lagts till genom livet 
och format oss till vuxna. Det är ungefär 
som en rysk gumma där lager på lager 
av lite större gummor läggs på. Längst 
in finns hela tiden den minsta gumman 
kvar, säger Thomas och fortsätter:

- Jag vill aldrig förlora kontakten med 
barnet inom mig. Jag vill behålla nyfi-
kenheten, öppenheten och tilliten. Jag 
vill kunna ge och ta emot från andra 
människor i livet. Det är en förmåga 
som vi människor har, men den hindras 
och stoppas på olika sätt. Själva grejen 
med att Jesus föddes där och då under 
samma villkor som vi, är att vi hör ihop 
med honom och med Gud på ett sätt 
som är verkligt. Det handlar om närhet 
och samhörighet.

 
-Jag har undrat över hur Josef och 

Maria stod ut. Höggravida vandrade och 
slet de på väg till Betlehem. Hur stod de ut 
när deras lille pojke som tolvåring visade 
sig i templet och när han blev dödad. Hur 
svårt de måste ha haft det, säger Anna 
och poängterar:  
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kor i sorg. Det hjälper mig att inte sugas 
in i det kaos som uppstår vid ett döds-
fall. Även om det som hänt kan göra mig 
ledsen och berörd, kan jag känna någon 
slags stabilitet som de drabbade kan hålla 
fast vid. Det finns inte så mycket att säga, 
utan handlar mer om att vara närvarande; 
att stå ut med smärtan och att möta och 

lyssna på dem som sörjer. Det finns hopp 
och tröst i att göra det, säger Thomas. 

 -När det sker ett dödsfall i en familj är 
det viktigt att inse att det tar tid innan 
man kan komma igång igen. Sorg och sak-
nad måste få ta tid. De kyrkliga ritualerna 
är också viktiga. De är livlinor att hålla sig 
i när det gungar i tillvaron. Att tända ljus i 
kyrkan och att lyssna till klockringningen 
skapar trygghet kring begravningar och 
dop. Det är något jag saknar på borgerliga 
begravningar, säger Anna.

 
Skala bort i jul
Vad är det viktigaste kyrkan har att ge 
sina besökare i jul? 

-Det är ljus musik och glädje, men också 
allvar. Vi ska förmedla hopp och mening för 
dem som kommer med en längtan. Kanske 
kan vi med bibelns berättelser hjälpa män-
niskor att våga skala bort saker för att se 
vad som är det viktiga i tillvaron. Ibland 
kan vi förlora oss i det oväsentliga. När allt 
oväsentligt är bortskalat är det de nära 
relationerna som betyder något. Julskinkan 
kan jag vara utan ett år, men inte mina barn 
eller mina vänner, säger Thomas.

Tid för samtal
Alla har sin berättelse. 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. Hos oss finns: Kamratsjälavårdare, våra präs-
ter samt ytterligare erfarna terapeuter. Vi samarbetar också med St Lukas  
(samtalsjour kl 19-24  020-64 00 64, ange KOD FöS 13) och Kyrkans  
familjerådgivning.

Du kan ringa prästerna direkt Anna Höglund 748 1912, Helena Hansson 748 1913 
Thomas Arlevall 748 1911, Lasse Svensson 748 1910. Det går också bra att ringa till 
Saltsjöbadens församling 748 1900 för att få veta mer.

”Själva grejen 
med att Jesus föddes 

där och då under 
samma villkor som 
vi, är att vi hör ihop 
med honom och med 
Gud på ett sätt som 

är verkligt. 
Det handlar om 

närhet och 
samhörighet”

Julutställning i kyrkan. Just nu visas färglagda teckningar gjorda av barn i Saltsjöbaden.  
Fler teckningar för de som vill färglägga finns att hämta i kyrkan.
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I flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien trängs syriska flyktingar. Mer än hälften 
är barn. I hela Jordanien finns sammanlagt en halv miljon syriska flyktingar. 

MILJoner På

Att leva i flyktingläger. Raghad Yusef al-Hariri har bott i flyktinglägret Za’atari i norra Jordanien i några månader.

text & foto  Ulrika Lagerlöf

flykt

Tack!
Konsertinträden, skördefest, bak, 
insamlingsbössor, mm. Under 
hösten har vi i Saltsjöbaden på olika 
sätt samlat in penagar till Svenska 
kyrkans internationella arbete bland 
Syriens barn! Tack för alla bidrag!
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– Livet här är svårt. Vi har inte rent vatten 
och när vi går till toaletten är det massor 
av folk och vi måste stå i kö. Jag hämtar 
vatten i hink åt min mamma och det blir 
alltid bråk.

Det berättade Raghad Yusef al-Hariri, 10 
år, i maj 2013. Då hade hon bott i flyk-
tinglägret Za’atari i norra Jordanien i några 
månader, och hon kände tydligt av oron 
och konflikterna i lägret. 

Kriget i Syrien är långt ifrån någon lös-
ning. Flera miljoner människor har drivits 
på flykt och många har tagit sig till det 
jordanska flyktinglägret Za’atari, mitt ute i 
öknen nära den syriska gränsen.

Genom stöd från Svenska kyrkan har tio-
tusentals familjer nu tillgång till kläder och 
lakan och familjer med särskilda behov har 
numera ordentliga baracker att bo i istället 
för tält. Men tillvaron i lägret är inte trygg. 
Konflikter präglar vardagen, något som 
påverkar barnen i lägret. 

Därför har ett viktigt område under 2013 
varit att ge människorna i flyktinglägret 
verktyg att hantera konflikter och att ge 
barn och ungdomar en mer meningsfull 
vardag. Genom att utbilda lokala ledare i 
konfliktlösning och medling får flykting-
arna själva möjlighet att hantera de bråk 
som uppstår i lägret. 
– De flesta bråken handlar om toaletter 
och vatten, och om att ungdomarna inte 
har något att göra, berättar Malek Abu 
Nabout.

Han är en av de lokala ledare i lägret som 
genomgått utbildning i konfliktlösning. 
Svenska kyrkan har också byggt en
”Fredsoas”, en sorts fritidsgård där ungdo-
mar får delta i aktiviteter. Det handlar om 
att få möjlighet att leka, sporta, ägna sig 
åt musik och målning.
– Frustration och brist på sysselsättning 
kan snabbt leda till att konflikter och bråk 
uppstår. Därför är det så viktigt med en 
meningsfull sysselsättning för lägrets 
ungdomar, säger Maria Lundberg, chef för 
Svenska kyrkans katastrofinsatser.

Läs mer på svenskakyrkan.se/syrien
 

Tillsammans med ACT-alliansen hjälper Svenska kyrkan människor som drabbats 
av tyfonen Haiyan. Insatserna fokuseras på mat, rent dricksvatten, filtar, presen-
ningar för tillfälliga bostäder, tält, mediciner, myggnät, generatorer, hygienar-
tiklar och köksredskap. Medel kommer också att gå till byggmaterial, katastrof-
förebyggande insatser och till att anställa drabbade människor för att rensa upp 
efter katastrofen.

När den första akuta fasen är över kommer arbetet att handla om att ge psyko-
socialt stöd i form av aktiviteter som ger de drabbade möjlighet till att bearbeta 
deras upplevelser, stöd till dem som förlorat sina möjligheter till inkomst samt 
utbildning i katastrofförebyggande arbete. 
– Behoven är enorma och Svenska kyrkan kommer finnas kvar under lång tid. 
Vårt arbete är beroende av insamlade medel och våra konton står öppna för 
gåvor, säger Maria Lundberg, chef för Svenska kyrkans katastrofarbete. 

UTökAde InSATSer 
i Filippinerna

Ge en gåva 
via Saltsjöbadens församlings gåvoshop:  
saltsjobadensforsamling.nya-ebutik.se

För ett par veckor sedan var allt som vanligt i Filippinerna. Idag har över 660 000 
människor fått överge sina hem. Tyfonen Haiyan har ödelagt hela städer och bris-
ten på vatten, mat och tak över huvudet är akut.

Genom  ACT-alliansen finns Svenska kyrkan på plats och arbetar 
för att tillgodose de akuta behoven, men vi behöver ditt stöd. 
Din gåva går till mat, vatten, mediciner, filtar och hygienpaket, 
men på längre sikt stöder du också människors möjlighet att 
börja om på nytt.
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Samtalen

Gudstjänsterna

Vilket år. Vilket jubileumsår. 
Uppenbarelsekyrkan 100 år! 

Konserterna. Gudstjänsterna. Mötena. 
Samtalen. Festen. Allvaret. Glädjen. Bönerna. 
Och som en röd tråd löper Nathan 
Söderbloms ord: 
”Kristendomen är ej en grav att vårda, 
utan ett liv att leva i världen” 
Ett sätt att minnas är genom bilder. Så, 
”från oss alla till er alla” kommer här några 
julkulor med minnen från året som gått.

Barnen
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Glädjen

Mötena

Bön 
Är det någon kurs eller grupp 
som du sakar? Tipsa oss gärna 
på saltsjobadens.forsamling@
svenskakyrkan.se

Årets 
julklapp!

Lagom till jul kommer en exklusiv 
fotobok med generösa bilder från 
livet i Saltsjöbadens församling. 
Huvudfotograf är pressfotograf 
Arne Hyckenberg som följt försam-
lingen i högtid och vardag. Boken 
trycks i en begränsad numrerad upp-
laga. Prel utgivningdag är 18 december. 

Förhandboka ditt ex nu!
saltsjobadensforsamling@
svenskakyrkan.se, 08 748 19 00

Ny bok!

200 kr!
JULPRIS
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LUCIA
gudtjänst
 

Julspelet

Må 23 december kl 16 & 18

Maria: Jenny Tjärnström,
Josef: Karl Rombo, 
Barn och vuxna från 
församlingens körer,
Musiker under ledning av 
Stefan Gustavsson, 
Dir: Katja Själander, 
Regi: Thomas Arlevall

i saltis

Avslutning på jubileumsåret

Nyckelpigans förskola sjunger Lucia-
sånger i gudstjänsten. Alla barn som vill 
får vara med och sjunga.  Efter guds-
tjänsten lussebulle, saft och kaffe och 
sedan… Besök från stallet i Betlehem!  
Kom gärna utklädd till tärna, tomte, 
stjärngosse, lucia eller pepparkaks-
gubbe!

Sö 15 december kl 10
entré: 50 kr Under 16 år gratis! Entrén går oavkortat till Syriens barn! 

loungemusik, mässa, chill, soffhäng

onsdag 18 december

Julutflykt 
till Storkyrkan, Stadsmissionen och julmarknad på Stortorget 
Samling på Igelboda station 12.45. Tåget går 13.04. Guidad visning 
i Storkyrkan kl.14.00. därefter fika vid Stadsmissionen och på det 
lite julmarknad på stortorget. Dagen är slut ca 16.30.

entré: 100 kr
Biljetter på Synsam Saltsjöbaden samt i kyrkan 1 
timme före konserten

Biljetter på Synsam Saltsjöbaden samt i kyrkan 1 timme före konserten
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Margareta Bengtson sång 
Patrik Bohman kontrabas
Stefan Gustavsson piano

Annandag jul 
26 december kl 16

Avslutning på jubileumsåret

Musik i 
Juletid

entré: 260 kr. biljetter: Saltsjöbadens Bokhandel 
Ticnet 077-170 70 70 www.ticnet.se 
Ev överblivna biljetter i kyrkan på konsertdagen.
En del av biljettintäkten går till Situation Sthlm

Sofia 
Källgren

Söndag 29 december kl 16

JAZZ
I JUL

nyårsafton 31 december kl 16

Nyårsbön
 

Anna Eklund-Tarantino, solist  
Stockholms Salongsensemble

nyårsdagen 1 januari kl 16 

Festmässa
med mottagningsmingel

entré: 100 kr

Juldagen 25 december kl 07
Lennart Koskinen

Julotta

kl 10 Barnens julgudstjänst
 kl 17 Julbön

solist Madelaine Wibom

 Kl 23 Midnattsmässa
Sångare ur Saltsjöbadens 

kyrkokör och 
Vokalensemble Alicia

Julafton

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
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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 08
Micke Jakobsson, 748 19 20
Hasse Ohlin, 748 19 21

Ekonomi tel 748 19 07

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

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: arkiv 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.

Åsnor, kameler, söta små lamm, herdar 
och änglar, Josef och Maria och natur-
ligtvis det lilla Jesusbarnet. Under hela 
december kan du komma och uppleva 
julkrubban i Uppenbarelsekyrkan.  
Nytt för i år är att ”Barnkyrkan” fått en 
alldeles egen krubba.

söndag 15 december 
10.00 Luciagudstjänst. Nyckelpigans 
förskola sjunger Luciasånger. Efter guds-
tjänsten lussebulle, saft och kaffe och 
sedan… Besök från stallet i Betlehem! 
15.00 Julkonsert för hela familjen.  
Barn- och diskantkören, Saltsjöbadens kyrko-
kör, Vokalensemble Alicia, Stockholm Concert 
Orchestra, Solist: Susanne Francett, Dirigenter 
Jenny Tjärnström, Katja Själander. Entré 50 kr 
oavkortat till Syriens barn (under 16 gratis)
17.00 Stämningsfull Julkonsert.  
Saltsjöbadens kyrkokör, Vokalensemble 
Alicia, Stockholm Concert Orchestra,  
Solist: Susanne Francett, Dirigenter Jenny 
Tjärnström, Katja Själander. Entré 100 kr.

tisdag 1 7  december 
11.45 Lunchmässa.
13.30 Rörelse & Ro, Församlingshemmet

onsdag 18 december 
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.
12.45 Julutflykt till Gamla Stan.
Obs samling på Igelboda station
18.30 Kvällsmässa. 

söndag 2 2  december 
11.00 Mässa, Saltsjöbadens sjukhus 

måndag 23 december
16.00 & 18.00 Julspel Solister,
 körsångre, musiker mfl

jul afton 2 4 december 
10.00 Barnens Julgudstjänst 
17.00 Julbön. Solist Madelaine Wibom
23.00 Midnattsmässa. Sångare ur Saltsjö-
badens kyrkokör och Vokalensemble Alicia.

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

juldagen 25 december 
07.00 Julotta.

annandag jul 26 december 
16.00 Jazz i jul - musikgudstjänst.
Margareta Bengtson, sång,  Stefan Gustafson, 
piano, Patrik Boman, kontrabas, 

söndag 29 december 
11.00 Gudstjänst, Skogsö kapell.
16.00 Musik i Juleltid. Sofia Källgren, sång, 
Martin Landström, piano. Entré: 260 kr. 
Biljetter: Saltsjöbadens Bokhandel, Ticnet 
077-170 70 70 www.ticnet.se. En del av 
biljettintäkten går till Situation Stockholm.

nyårsafton 31  december 
16.00 Nyårsbön. Anna Eklund-Tarantino, 
solist, Stockholms Salongsensemble

nyårsdagen 1  januari 
16.00 Festmässa. Efteråt mottagningsmingel. 

söndag 5 januari
11.00 Mässa, Sjötäppan.

tret tondedag jul 6 januari 
15.00 Mässa. Saltis Gospel. Efter gudstjänsten 
måltid från världens alla hörn. 

tisdag 7  januari
11.45 Lunchmässa.

onsdag 8 januari 
09.00 Morgonbön, Skogsö kapell.
18.30 Kvällsmässa. 

söndag 12  januari 
11.00 Min kyrka.

På gång  jul & nyår

24 december

I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.


