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– Jag tror många känner att kyrkan är mitt i byn, flera pratar gott om 
kyrkan och storhelgerna är en viktig tradition för många här i Saltis, 
säger Josefine Rejler.

04

03 Kyrkan mitt i byn
04 Kyrkan finns där
08 Ansvarsfull planering
11 Nya ansikten
12 Konfirmationens tre K
18 Uppenbarelsekyrkan berättar
20 Händer i höst 
22 Aktuellt
24 Tanken 

saltaren nr 3 2022

1

SALTSJÖBADENS FÖRSAMLINGSBLAD               NR 3 2022

KOMPISAR, KOMPISAR, 
KUL & KRAFTKUL & KRAFT

FLITIGT ANVÄND

DOPFUNTDOPFUNT 
Uppenbarelsekyrkan  

berättar

VÄLKOMMENVÄLKOMMEN

i höst!

Konfirmationens tre K

KYRKANKYRKAN
MITT I BYNMITT I BYN 

fo
to

: m
ag

nu
s 

ar
o

ns
so

n

– Vi har lärt känna varandra riktigt bra. Det finns folk här som jag känt 
sen lågstadiet men aldrig riktigt pratat med. Nu känner man alla, säger 
William Christiansson Molin.
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Visste du att du också kan  
lyssna på Saltaren?  
Gå in på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/saltaren 
där hittar du tidningen både som pdftidning och 
som taltidning.

Här möter du  
oss på nätet!
WEBBPLATS 

svenskakyrkan.se/saltsjobaden
 

FACEBOOK 
facebook.com/saltsjobaden

INSTAGRAM 

@merasaltis

VÄLKOMMEN

INNEHÅLL
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mitt i byn

KYRKAN MITT I BYN

KYRKAN

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. 
För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, 
som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader 

och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.
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SKOGSÖKYRKAN MITT I BYN
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SKOGSÖ

Närhelst en allvarlig olycka in-
träffar eller andra kriser drabbar 
människor även känslomässigt så 
finns en kyrka att samlas i för stöd 
och tröst. Särskilt när barn och 
ungdomar drabbas är denna sam-
lingsplats viktig. Saltaren möter tre 
aktiva medlemmar som berättar om 
vad de ser att Saltsjöbadens för-
samling kan bidra med i samhället. 

Madelene Segertoft, 60 år, kommer cyklandes över 
Tattbybron i en knallgul sommarklänning, sedan tram-
par hon på uppför backen mot Uppenbarelsekyrkan. 
Det är en av de varma dagarna i augusti och semester-
känslan dröjer sig kvar hos många. Madelene berättar 
att hon seglat hela sommaren och att hon under en lång 
tid var engagerad i sjöscouterna. När barnen blev stora 
lade hon sin kraft på kyrkan istället. 

– Det skapar ett värde att vara engagerad i bygden, 
säger Madelene som sitter i kyrkorådet för nomine-
ringsgruppen Vår kyrka i Saltsjöbadens församling.

För henne är kyrkans bidrag till samtal om livet, 
de existentiella livsfrågorna viktiga. För tio år sedan 
förlorade Madelene en 18-årig dotter hastigt genom en 
infektion. Från en dag till en annan hade hon bara en 
dotter kvar i livet, istället för två och livet förändrades 
för familjen. 

–  Det stöd jag och min familj fick av kyrkan var 
ovärderligt. Kyrkan hjälpte mig att göra min dotters 
begravning som ett ljust minne vilket underlättar i 
sorgen, säger Madeleine.

DIAKONI ÄR kyrkans omsorg om medmänniskan 
och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala 
arbete. 

KYRKAN MITT I BYN

FINNS KYRKAN DÄR 
text: emelie simmons foto: magnus aronsson

När livet brister 
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KYRKAN MITT I BYN

»Jag vet hur viktigt det goda samtalet 
mellan människor är och jag vill bidra 

med det här i bygden.«

– Som kyrka möter vi många människor som behöver 
stöd i utsatta livssituationer. Det är en verksamhet som 
vi inte alltid ser, men som är av avgörande betydelse för 
människor. Även om du som medlem själv inte nyttjar 
hjälpen, så finns det andra som verkligen behöver den, 
säger Madelene. 

HON BERÄTTAR om stora sorger som drabbat Saltis 
under de senaste åren, då unga människor hastigt dött. 

– Då har kyrkan öppnat dörrarna för alla och varit 
en trygg samtalsplats att samlas i. Även kyrkans arbete 

– Jag åkte med som pappa på en konfirmations-
resa tillsammans med dåvarande kyrkoherden Lasse 
Svensson. När jag sedan fick frågan om att ställa upp i 
kyrkovalet några år senare tyckte jag att det lät inspire-
rande och roligt, säger Wilhelm.

SOM BARN var han på släktens gård i Östergötland 
och hans farfar predikade ofta i kyrkan som lekman-
napräst. Wilhelm följde med till kyrkan och minns 
somrarna med farfar.

– Jag fick vara i kyrkan och höra texterna i dess sam-
manhang, det gav mig mycket och än idag bär jag det 
med mig, säger han.

I SAMBAND med att han valde att ställa upp i kyr-
kovalet och gå med i den opolitiska nomineringsgrup-
pen Vår kyrka i Saltsjöbadens församling öppnades en ny 
värld för Wilhelm.

– Jag tycker inte att de politiska partierna hör hem-
ma i kyrkan och därför gick jag med i den opolitiska 
gruppen. I samband med mitt inträde fick jag insyn i 
hur kyrkan fungerade organisatoriskt. Då införde vi ett 
arbetssätt i församlingen, där kyrkorådet arbetade mer 
som en vanlig bolagsstyrelse med kyrkoherden som 
VD. I kyrkorådet finns idag olika kompetenser för att 
stötta kyrkoherden i sitt arbete. Allt arbete i kyrkorådet 
gör ledamöterna ideellt.

Saltsjöbadens församling förvaltar flera fastigheter 
som behöver både kort- och långsiktig planering. 

– Fastighetsfrågor är ofta en stor ekonomisk fråga för 
kyrkan. Här kan jag bidra med min erfarenhet med fast-
ighetsfrågor och i min roll som vice ordförande hjälper 
jag kyrkoherden med underhållsplaner, upphandlingar 
eller kanske byggtekniska utredningar, säger Wilhelm.

FÖRUTOM BETYDELSEN av kyrkans byggnader 
tycker Wilhelm att kyrkan fyller en funktion speciellt 
när livet går i kras.

– Att få möta en präst i ett enskilt samtal som dess-
utom har absolut tystnadsplikt kan ge en människa 
mycket, säger han.

Han ställer även den paradoxala frågeställningen var 
vi skulle samlas om en katastrof inträffar och kyrko-
byggnaden inte fanns.

– Skulle vi ses i kommunhuset och tända ljus då? 
Frågan bör ju ställas till dem som inte är medlemmar i 
kyrkan, säger han.

– Du behöver inte vara troende för att vara medlem. 
Det kan vara fint ändå att komma in i en gemenskap, 
speciellt för de som är ensamma, avslutar han.

JOSEFINE REJLER, 51 år, kommer lite smått andfådd 
till valven, där hon sätter sig ner och tittar på utsikten. 

med psykisk ohälsa bland ungdomar sker på ett profes-
sionellt sätt och är viktigt i samhället, säger Madelene. 

Tillsammans med andra ideella ska hon starta upp 
frukostmöten med teman som berör existentiella frågor. 

– Jag vet hur viktigt det goda samtalet mellan 
människor är och jag vill bidra med det här i bygden. 
Det kan leda till oväntade möten och ger mig energi. 
Jag vill göra skillnad! avslutar Madelene.

UNDER DE svala valven vid Uppenbarelsekyrkan, med 
utsikt över Neglingeviken, träffar vi Wilhelm Douglas. 
Han är 66 år och sitter sin andra omgång i kyrkorådet. 
Liksom för många andra började hans kyrkliga intresse 
i samband med en av sönernas konfirmation. 

madelene segertoft
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KYRKAN MITT I BYN

– Här var det svalt och vackert under valven. Kanske kyr-
kan skulle ha café på terrassen här i framtiden, säger hon. 

Josefine har bott i Saltis sedan 20 år tillbaka och 
sedan 12 år sitter hon med i kyrkorådet för nomine-
ringsgruppen Vår kyrka i Saltsjöbadens församling  och 
sjunger i Kammarkören. 

– Min ingång till kyrkan var i samband med att jag 
skulle låta döpa min förstfödda. Efter det så valde jag 
att ha mina barn i kyrkans förskola, Nyckelpigan, som 
då låg i församlingshemmet. På något sätt blev kyrkan 
en del av livet, jag hämtade och lämnade barnen på för-
skolan, hälsade på personalen, prästerna och dessutom 
närheten till Uppenbarelsekyrkan där vi samlades på 
avslutningar och familjegudstjänster, säger Josefine. 

ÅREN MED barnen i kyrkan har gett Josefine en bra 
inblick i verksamheterna. 

– Jag kände att det var roligt att engagera mig ytter-
ligare och ställde upp i kyrkovalet. Jag bär med mig ett 
föräldraperspektiv med en vardag med Gud och kyrkan 
mitt i byn. Jag tror många känner att kyrkan är mitt i 
byn, flera pratar gott om kyrkan och storhelgerna är en 
viktig tradition för många här i Saltis, säger Josefine. 

FÖR MÅNGA sker den enda kontakten med kyrkan 
vid dop, vigslar eller begravningar. Josefine har själv en 
bakgrund inom frikyrkan och i samband med dopet av 
dottern hade hon många funderingar, men prästen kom 
på hembesök och hon fick en möjlighet att ställa alla 
frågor i lugn och ro. 

– Vi måste få ställa alla frågor och jag tycker kyrkan 
ger det utrymmet. Det är inte enkelt att förstå kyrkans 
alla ritualer och då behöver vi hjälp att förstå dem. Det 
finns en lyhördhet att lyssna på människor och ge rum 
för reflektion, säger hon. 

HENNES HJÄRTEFRÅGA är att utifrån barnkonven-
tionen ge en fin upplevelse för barn och ungdomar. 
Konfirmationslägren i Saltsjöbadens församling är gratis 
för medlemmar. 

– Att få åka på läger som ungdom och prata om livet, 
döden, kärleken och relationer. Det är livsupplevelser 
som alla ungdomar behöver, säger Josefine. 

MUSIKEN ÄR en kulturskatt som uppskattas av många 
församlingsbor. De stora verken av tonsättare som J S 
Bach och J Brahms kräver sin kompetens och engage-
mang bland både körledare och korister.

– Musiken är vägen in i själen och den är otroligt 
viktig för mig och många, det vet jag. Musiken är ett 
bra sätt att närma sig kyrkan. Konserterna är mycket 
omtyckta och välbesökta, avslutar hon.

»Musiken är vägen in i själen och den är 
otroligt viktig för mig och många. Musiken 
är ett bra sätt att närma sig kyrkan«

»Du behöver inte vara troende för att 
vara medlem. Det kan vara fint ändå 
att komma in i en gemenskap speciellt 
för de som är ensamma«

wilhelm douglas

josefine rejler
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Saltaren träffar Per Jedefors, som är 
ordförande i kyrkorådet. Han är nu pen-
sionär och har i sitt yrkesliv arbetat som 
bankman i Sverige och utomlands.  
Det första uppdraget i Svenska kyrkan 
var i New York i mitten av 70-talet. 

– Jag fick frågan av kyrkoherden i den 
dåvarande Sjömanskyrkan, om jag ville 
hjälpa till med församlingens ekonomi. 
Det gjorde jag, när jag under några år 
arbetade i New York, säger Per. 

SALTSJÖBADEN HAR sedan mer än 
40 år varit Pers fasta punkt. Han fick för 

nio år sedan frågan om att engagera sig i 
kyrkorådet. 

– Jag ställde upp i den opolitiska grup-
pen Vår Kyrka i Saltsjöbadens församling då 
jag gärna ville bidra till församlingen  med 
min yrkesmässiga erfarenhet, säger Per. 

Han menar att det är viktigt att ett 
kyrkoråd förstår hur kyrkans ekonomi 
fungerar för att kunna göra kloka val 
och prioriteringar. 

– Vi var snabba att planera för risken 
av minskade medlemsintäkter som följd 
av  pandemin, säger Per

SALTJSJÖBADENS FÖRSAMLING 
har ungefär 7 000 medlemmar och 
det bor 10 000 i församlingen. Den 
bildades i samband med att makarna 
Knut och Alice Wallenberg lät uppföra 
och skänkte Uppenbarelsekyrkan till 
församlingen. 

– För väldigt många betyder  
Uppenbarelsekyrkan och Skogsö  
mycket. För oss i kyrkorådet är det vik-
tigt att vi tar väl hand om kyrkans bygg-
nader. Det kostar mycket: de ska värmas 
upp, städas, underhållas, renoveras, och 
vi behöver ibland göra betydande nyin-
vesteringar. Det är fantastiska fastigheter 
som församlingen förvaltar och nyttjar, 
säger Per. 

FÖRSAMLINGEN VÄRNAR och vårdar 
rollen som aktivt delaktig i Saltsjöbaden 
– ”kyrkan mitt i byn”. 

– Kyrkorådet har fokus på vad som 
är bäst för Saltsjöbadens församling – 

Uppenbarelsekyrkan är en unik kyrka, ritad av Ferdinand Boberg med  
utsmyckningar av bland andra Carl Milles. Skogsö kyrkogård anses av många  

som en av Sveriges vackraste skogskyrkogårdar. Men för att kyrkan ska kunna hålla 
fastigheter och kyrkogård i ett fint skick krävs både pengar och expertis.  

ANSVARSFULL 
PLANERING

KYRKAN MITT I BYN

text: emelie simmons foto: magnus aronsson

»Det är fantastiska 
fastigheter som församlingen 

förvaltar och nyttjar«
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KYRKAN MITT I BYN

– För väldigt många betyder Uppenbarelsekyrkan och 
Skogsö mycket. För oss i kyrkorådet är det viktigt att vi 
tar väl hand om kyrkans byggnader. säger Per Jedefors.
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BEGRAVNINGKYRKAN MITT I BYN

– Jag tror inte att någon vill att vi ska stänga ner våra byggnader för att vi inte har råd att hålla dem i bra skick,  säger Lars Viper. 

utan att behöva hantera partipolitiska 
överväganden, säger Per. 

Vidare ska kyrkan vara relevant för 
vuxna, ungdomar och barn genom 
förankring i kristna värden. 

– Vi ska också vara en hållbar kyrka,  
ekonomiskt, socialt, andligt och mil-
jömässigt, avslutar Per.

KYRKOHERDE LARS VIPER har 
ett nära samarbete med kyrkorådet. 
Tillsammans arbetar de för att få fler 
att bli medlemmar i Svenska kyrkan. 

– Många är medlemmar och vi vill 
öka kontakten med församlingsborna 
samt bli fler. Vissa kanske anser att 
medlemsavgiften är för hög. Men 
tänk vilken otrolig verksamhet  
Svenska kyrkan har, och vilka bygg-
nader vi tar hand om och underhåller, 
säger han. 

DE FLESTA möter kyrkan i samband 
med dop, vigsel eller begravning. Vid 

en kris är kyrkan snabb att öppna upp 
sitt rum. 

–När det oförutsägbara inträffar i li-
vet, som döden till exempel, så söker sig 
många mot ett centrum, en samlings-
plats. Här i Saltis är det Uppenbarelse-
kyrkan som öppnas om något händer i 
samhället. Många kommer och tänder 
ljus, pratar och möts, säger Lars. 

VIDARE MENAR Lars att samhället 
på många sätt rustat ner och han mär-
ker att fler människor behöver stöd av 
kyrkan. 

– Ibland finns inte samhället för 
dig, när det händer något, men 
kyrkan finns här. Det kan handla om 
utsatthet eller psykisk ohälsa, säger 
han. 

EN ANNAN aspekt som Lars vill 
synliggöra är Svenska kyrkans bredd 
geografiskt. 

– Svenska kyrkan finns i stort sett 
överallt där människor bor och utgör 
därmed en social infrastruktur i 
vårt samhälle. Här i Saltsjöbaden är 
Uppenbarelsekyrkan en bykyrka, som 
fylls med alla och är buren av alla, 
säger han. 

»Ibland finns inte samhället 
för dig, när det händer något, 
men kyrkan finns här«
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VÄLKOMNA!

Nu finns möjlighet att söka stipendium 
från Stiftelsen Helena och Gustaf 
Cervins minnesfond. Ansökan ska 
vara inne senast 10 oktober.

Skriv kort om vad du söker pengar till 
(musik- konst- eller dansutbildning) 

Vad var det som lockade med tjänsten?
– Jag gillar att arbeta med barnkörer 
och få lägga en grund för framtidens 
vuxna kyrkokörsångare. Uppdraget  
att vara körledare för anrika Vokal- 
ensemblen Alicia ser jag som en mycket 
spännande och inspirerande uppgift.

Församlingen har dessutom fantas-
tiskt fina arbetsmiljöer där såväl kyrka 
som kapell är såväl arkitektoniska som 
akustiska klenoder som ger ytterligare 
dimensioner i musicerandet. 

NYA ANSIKTEN 
i församlingen

Vad har du gjort tidigare?
– Jag är född i Malmö och arbetade 
under 23 år som organist i Skanör-Fal-
sterbo församling. Därefter arbetade 
jag under några år som organist i 
Nosaby-Kristianstad. Jag frilansade 
och komponerade under några år i 
Hamburg, där min hustru Elisabeth 
var kyrkoherde. Här föddes också våra 
tvillingar Victoria och Alexander 2017.

Under några år arbetade jag också 
som organist och verksamhetsledare 

Varför sökte du den här tjänsten?
– Jag är i grunden lärare i musik och 
kommer närmast från en särskola i 
Sundbyberg och F-6-skola i Haninge 
där jag undervisat i musik. Utöver 
läraryrket har jag spelat på turnéer 
med bland andra Ulf Lundell, Joakim 
Thåström och Lars Winnerbäck. Det var 
dags för mig att testa något nytt. Nästan 
alla i min familj är präster, men jag valde 
att ta vägen via musiken istället.

Vad kommer du att göra i din tjänst?
– Jag kommer att arbeta med barnen 
på Nyckelpigans förskola en dag i 
veckan. Där ska vi gemensamt utfors-
ka vad musik kan vara i den kristna 
tron, i traditioner och olika högtider 
som vi kan uttrycka på olika sätt. 
Tillsammans med barn- och ung-
domsprästen kommer Tomas möta 
både konfirmander och ungdoms- 
ledare. 

I oktober börjar Kristina Lutborg som ny präst med inriktning vuxna och äldre.  
I nästa nummer av Saltaren kan du läsa mer om henne. 

i Löftadalens församling. 
Nu har vi bott på 
Värmdö sedan  
min hustru blev 
kyrkoherde i  
Gustavsberg 
2021. 

URBAN ROSENGREN, ORGANIST 

– Min ambition är att 
vi ska spela på olika 
instrument ihop och 
kanske även spela i 
några gudstjänster 
tillsammans.

TOMAS HALLONSTEN, PEDAGOG MED MUSIKINRIKTNING

STIPENDIUM INOM MUSIK – KONST – DANS
samt önskemål om belopp. Berät-
ta om du har tidigare erfarenheter 
inom området och om dina mål och 
idéer. Du ska vara skriven i Saltsjö-
badens församling. Stipendiet riktar 
sig framförallt till dig som är mellan 
15-25 år. 

Maila din ansökan till saltsjobaden.
forsamling @svenskakyrkan.se 
Glöm inte ditt namn, personnummer, 
postadress och e-postadress!
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KONFIRMATION
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KONFIRMATION

KOMPISAR, KUL 
OCH KRAFT

text: magdalena wernefeldt foto: magnus aronson & konfirmandledare 2022

Nya vänner, lekar och tävlingar, lägereld och för lite sömn. 
Men också tid att fundera på Gud, livet 

och sin egen plats i världen.

Konfirmationens tre K
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”Han har öppnat pärleporten, så att jag kan komma in.”
Klockan är tio på fredagsförmiddagen och sången 

hörs långt ut på kyrkbacken. Sommarkonfirmanderna, 
som kom hem från lägret på Gransnäs stiftsgård i 
Småland häromdagen, ska öva inför konfirmations-
gudstjänsten och har börjat dagen med en andakt.

De sitter framme vid altarringen och sjunger alla 
verserna i den gamla väckelsepsalmen. De trycker i 
från tårna till ledaren Jonnys riviga gitarrkomp.

En av ungdomarna ber en bön och så tar Karin 
Aldén, präst i Saltsjöbadens församling, över. Det är 
mycket som ska hinnas med idag. 

– Vi ska öva på processionen och gå igenom hela 
gudstjänsten, säger Karin. 

Hennes röst ekar mellan de höga valven och Olle 
Hjortzbergs färgstarka målningar i den svala kyrksalen.

– Ingen ska vara nervös. Det här kommer gå så bra! 

EFTER LUNCH ska de hinna med en kort pilgrims-
vandring i närheten och när de kommer tillbaka ska de 
äta pizza ihop. 

– Jag mår jättebra, jag är helt slut! 
William Christiansson Molin är trött och nöjd. Om 

han ska sätta ett betyg, får lägret 8,5 på en tiogradig 
skala. Först och främst för gemenskapen.

– Vi har lärt känna varandra riktigt bra. Det finns 
folk här som jag känt sen lågstadiet men aldrig riktigt 
pratat med. Nu känner man alla. Men det skulle ha 
varit längre och fler deltagare.

Då hade det blivit full pott.
Att lära känna nya kompisar var en av anledningar-

na till att William ville konfirmera sig. En annan var 
farmor.

– Hon är troende och jag har alltid sett upp till henne, 
hon är så glad och positiv.

De arton konfirmanderna och lägerledarna har levt 
med varandra dygnet runt i fjorton dagar. Väckning 
klockan 8.00. Andakt före frukost. Ett undervis-
ningspass och sedan ett snabbdopp innan lunch. Nytt 
teoripass och därefter ”MackOlympics”, alltså diverse 

Annika Wieksten

KONFIRMATION

 William Christiansson Molin
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tävlingar. 45 minuter mobiltid och så kvällsmat, läger- 
eld och några timmars sömn innan en ny dag grytt.

– Vi har varit indelade i fyra basgrupper och tävlat 
varje dag, blindfotboll, kajak och sandslottsbygge, 
berättar William.

NYA VÄNNER, lekar och tävlingar, lägereld och för lite 
sömn. Det är vanliga inslag på vilket läger som helst. 
Vad är det som gör konfirmationslägret speciellt?

– Vi kom varandra så nära för att folk vågade vara 
sårbara, säger Annika Wieksten och berättar att de 
använder armbandet ”Frälsarkransen” i undervisningen.

Frälsarkransens arton pärlor står för olika saker att 
stanna upp inför och reflektera kring. De har samtalat 
om den stora guldfärgade Gudspärlan, ökenpärlan, den 
blå bekymmerslöshetspärlan, den mindre vita jag-pärlan, 
tystnadens pärlor, hemlighetspärlorna, kärlekens pärlor, 
uppståndelsepärlan, doppärlan och om nattens pärla – 
den som symboliserar sorg, ångest, rädsla och övergiven-
het. Känslor som vi människor oundvikligen möter i livet.

– Vi fick skriva ner tankar och sådant som påverkat 
oss i en anteckningsbok, Trösteboken. Den dagen vi 
talade om Nattens pärla så delade folk med sig av sådant 
de skrivit, sådant som varit svårt, och alla fanns där för 
varandra. Man gör många roliga aktiviteter på lägret, 
men det är viktigt att också prata allvar, säger Annika.

PÅ VARJE läger finns det utöver de ansvariga ledarna 
en grupp unga ledare som konfirmerat sig tidigare år. 

De går en kort ledarutbildning i församlingens regi 
och är med och planerar kommande läger.

– Det är lärorikt. Det får mig att gå lite utanför 
min komfortzon att ställa mig framför folk till 
exempel. Och så gillar jag ledargänget, säger Linn 
Ekström som är konfaledare för tredje året i rad. 

Måns Hallander som gör sin andra sommar som 
ledare håller med, gemenskapen är drivkraften. 

– Och så är det är en nyttig upplevelse och bra att 
ha på CV:t.

DE UNGA ledarna har en viktig roll. Ibland tycker 
konfirmanderna att det är enklare att gå till någon av 
dem än till de vuxna för att prata om de känner sig 
nere, märker Måns och Linn. De unga ledarna kan 
också inspirera och hålla ångan uppe.

– Om vi är peppade och glada till allt vi gör på 
lägret så hänger alla på, säger Måns.

Man behöver inte ha en färdig tro på Gud för att 
vara med på konfirmationsläger. Det går bra att vara 
med och ta det som ett tillfälle att fundera på Gud, 
livet och sin egen plats i världen. 

– Min tro har ändrats mycket. Jag tyckte det här 
var så falskt och ologiskt förut, men nu tror jag på att 
det finns en kraft, säger Måns.

William säger att han fått en annan syn på kristen-
domen. 

– Det finns inte bara ett sätt att tro, det är mer öppet, 
och man får ha sin egen bild av Gud, säger William.

Linn Ekström 

Måns Hallander 

KONFIRMATION



saltaren nr 3 202216

KONFIRMATION

KOMPISAR – du kommer närmare  
dem du redan känner och lär känna  
sjukt många nya.
 
KUL – behöver ingen  
förklaring.
 
KRAFT – man får kraft av 
relationerna och av tron.

ANNIKAS 3 K 
– tre skäl att konfirmeras
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Annika håller med – tron ser inte lika ut för alla. Gud 
kan vara en kraft som ger dig själv kraft, säger hon. 

Vad ger det henne att tro?
– Hopp. Jag blir positiv. Jag kanske inte kommer gå 

oftare på gudstjänster, men jag vill vara medlem för att 
jag respekterar det kyrkan gör.

SVENSKA KYRKANS ärkebiskop Antje Jackelén 
brukar tala om att vi behöver grundkunskap om livet, 
men också avgrundskunskap. ”Om vi inte lär oss något 
om de svåraste existentiella frågorna är det svårt att 
lyckas med konsten att vara människa” har hon skrivit 
i Expressen. Konfirmationsundervisningen ska lära ut 
grunderna i kristen tro och ge verktyg för att växa som 
människor.

– Det är viktigt att konfirmanderna får med sig bibel-
berättelserna och förstår vem Jesus är. Det är grunden 
för vår gudsbild. Det som händer under tiden är att de 
får beröra livet som helhet, allt från larv och skratt till 
tårar och sorg. Bönen, sången och att dela tystnad med 
varandra blir verktyg som de kan ta med sig vidare i 
livet, säger Karin Aldén.

I början var det en del som ”lallade” när det var dags 
för bön och andakt, men efter ett tag försvann känslan 
av att det var pinsamt och alla tog det på allvar, säger 
Annika. 

Linn konstaterar: 
– Man lär man sig uppskatta tystnaden här. Att det 

kan vara skönt. Man tar tre djupa andetag och känner 
att allt inte behöver hända nu på en gång.

I FÖRSAMLINGSHEMMET är det full fart. Ljumma 
sommarvindar drar in genom öppna fönster. Några du-
kar fram tacos till lunch, andra sitter och skriver. Skratt 
och glada röster blandas med musiken som strömmar 
ur högtalarna. I entrén provar några kåporna de ska ha 
på sig på söndagen.

– Hur lång är du? säger Karin Aldén och tittar på 
Axel Lindqvist vars dräkt slutar en bit upp på smal- 
benen.

– 1,89 tror jag.
– Du har nog vuxit lite till under sommaren. Vi häm-

tar en annan som du kan prova!

KONFIRMATIONEN ÄR en tillväxttid både i centi-
meter och mognad. Vad är viktigast att konfirmander-
na tar med sig från den här tiden? Karin svarar utan 
betänketid.

– Det är den kristna människosynen, att de kän-
ner sig älskade och utvalda. Att de behövs i den här 
världen. Inte för vad de presterar utan för vad de är, som 
människor. 

KONFIRMATION

Vi träffas ca 10 gånger varannan onsdag 
under hösten och våren då vi samtalar 
om livets stora frågor, funderar över 
oss själva, våra relationer och Gud. 
Tillsammans ger vi oss sedan ut på en 
resa genom Europa och kyrkohistorien 
och landar under några vårdagar i den 
vackra gamla byn Assisi som ligger be-
lägen i Umbrien i Italien. Där bor vi hos 
nunnor och vandrar i gränder och i S:t 
Fransiskus fotspår. Vi äter glass i sol-
sken, leker på torgen och får upptäcka 
mer om den kristna tron tillsammans 
med varandra. 

start: 9/10 2022
datum för träffar: Onsdagar 12/10, 
26/10, 9/11, 23/11, 7/12 2022 
25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3 2023 
plats: Saltsjöbadens församlingshem 
resa: Assisi med buss från Saltsjöbaden 
via Wittenberg under påsklovet,  
7/4 -16/4 2023 
konfirmation: 30/4 2023, Uppen- 
barelsekyrkan

ASSISIKONFA
Vi träffas 4 gånger (ca 1 gång i måna- 
den) på söndagar under våren. Mitt i 
sommaren möts vi igen och åker iväg på 
sommarläger till Gransnäs i Småland. 

Tillsammans får vi fundera över livets 
stora frågor och närma oss den kristna 
tron. Vi leker, sjunger och badar, har 
lägerbål och allt annat som hör läger till. 

start: 20/11 2022
datum för träffar: Söndagar 19/2, 
19/3, 21/5, 4/6 2023 
plats: Saltsjöbadens församlingshem 
sommarläger: 15-28/7 2023 
konfirmation: 30/7 2023, Uppen- 
barelsekyrkan

SOMMARKONFA
Vi träffas ca 7 gånger på torsdags- 
eftermiddagarna. En grupp för dig som 
vill mötas på hemmaplan (endast) och i 
en mindre grupp. Vi samtalar om livets 
stora frågor, meningen med livet, kärle-
ken, vänskap, döden och Gud. 

start: 8/9 2022
datum för träffar: Torsdagar 22/9, 
6/10, 20/10, (3/11) 17/11, 1/12, 
15/12 2022 samt 12/1 2023 
plats: Prästgården, Saltsjöbaden 
konfirmation: 15/1 2023, Uppen- 
barelsekyrkan 

HEMMAKONFA

ANMÄLAN: SVENSKAKYRKAN.SE/SALTSJÖBADEN/KONFIRMATION

Många beskriver sin konfirmationstid som något av ”Det bästa de varit med om”. Våga pröva du med!
Vanligtvis konfirmeras man under det läsår som man går i åk 8, eller det år då man fyller 14 eller 15. Om 
du går i 9:an eller är äldre så går det också bra att konfirmeras, antingen i den vanliga konfirmationsgrup-
pen eller enskilt. För dig som är medlem i Saltsjöbadens församling är våra alternativ helt avgiftsfria.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Aldén, präst 08-748 19 13, karin.alden@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN TILL KONFIRMATION I SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING 2022/2023!

ANNIKAS 3 K 
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UPPENBARELSEKYRKAN BERÄTTAR

TILLHÖRIGHET 

Dopfunten är ett av de mest flitigt 
använda föremålen i Uppenbarelse-
kyrkan och är skapad av konstnären 
Carl Milles. Den blev klar att använ-
das 1912.

– Många i Saltsjöbadens försam-
ling döper sina barn här i denna 
dopfunt. Det finns även en ny mobil 
dopfunt om man vill ha dopet på en 

S:ta Margareta, den ungdomliga 
Kraften och den ungdomliga  
Oskulden, berättar Lars. 

PÅ SKÅLENS underkant har Milles 
valt tre motiv som föreställer hed-
ningarna i underjorden, kunskapens 
träd med ormen och äpplet i munnen 
och den helige Andes eldslågor.  

text: emelie simmons foto: magnus aronsson

Dopet är ett av kyrkans heliga sakrament. Genom dopet blir man en del av  
den världsvida kyrkan. Vi fördjupar oss i Uppenbarelsekyrkans dopfunt,  

där barn sedan 100 år tillbaka döpts.

och trygghet
centralare plats i kyrkorummet. säger 
Lars Viper, kyrkoherde.

DOPFUNTEN ÄR huggen i mörk 
granit och har genom sin massiva 
form behållit mycket av stenblockets 
karaktär.

– De fyra hörnfigurerna här på 
dopfunten föreställer S:t Göran,  



saltaren nr 3 2022 19

UPPENBARELSEKYRKAN BERÄTTAR

Fjärde fältet i underkanten har bibel-
ordet ”Utan att en är född på nytt kan 
han icke se Guds rike”. 

– Dopfuntens lock är ett verk av 
Ferdinand Boberg, Uppenbarelsekyr-
kans arkitekt, men egentligen ville 
Milles skapa den. Båda skriver brev 
till Nathan Söderblom som beslutar 
att Boberg får uppdraget, berättar 
Lars. 

DOPET ÄR en helig handling – ett 
sakrament och dopets form har änd-
rats genom åren. 

– Förr i tiden döptes barn av lek-
män i hemmet, ofta hade varje släkt 
en egen dopskål och dopkanna, men 
på 80-talet ökade dopen i kyrkorum-
met. På 90-talet tog Svenska kyrkan 
beslutet att göra dopet medlems-
grundande. Det betyder att den som 
inte döps inte blir medlem i Svenska 
kyrkan, berättar Lars. 

Många ungdomar i Saltsjöbadens 
församling vill konfirmera sig och de 
som inte är döpta får då en möjlighet 

DEl 9. 
Under 2022 

uppmärksammar 
Saltaren Uppenbarelse-

kyrkan. Det kan vara 
konsten, interiören, 
en plats, en detalj 

som får stå  
i fokus. 

att bli det i samband med konfirma-
tionslägret. 

– För många ungdomar är det ett 
stort steg och ett ställningstagande 
som de gör. Vi är därför noga med att 
förklara vad dopet är, säger Lars. 

DE FLESTA familjer idag vill ha ett 
enskilt dop och bjuda sina nära och 
kära till en familjehögtid. 

– Tidigare kunde kyrkan lägga flera 
dop i söndagsgudstjänsten, men idag 
har vi anpassat oss efter familjernas 
önskemål om att ha enskilda dop. Här 
möts familjerna kring barnet och det 
efterföljande dopkaffet går bra att ha 
i församlingssalen om man inte har 
möjlighet i hemmet. Även Skogsö är 
en fin plats att ha dop, i kapellet eller 
ute vid stenlabyrinten med utsikt över 
Baggensstäket. 

– Den som döps behöver inte pre-
stera något eller förstå allting. Tvärtom 
– dopet är en gåva som vi får ta emot. 
Det är en gåva från Gud. Dopet är 
ingen motprestation till skillnad från 

mycket annat i livet. I dagens samhälle 
är det ofta fokus på lycka och fram-
gång men dopet kan vara en motpol 
till det genom sin nåd, säger Lars. 

EN ORSAK till att föräldrar inte vill 
låta döpa sitt barn är att barnet ska få 
välja att döpas in i Svenska kyrkan.

– Föräldrar gör så många andra val 
för sitt barn så det är synd att valet 
om dop väljs bort. Jag tycker att do-
pet ger ett barn ett sammanhang att 
vara i och att växa in i. När man är 
döpt blir man en del av den världsvi-
da kristna kyrkan, man blir en utav 
de 1,9 miljarder människor, som till-
hör en kristen kyrka eller samfund.

PRÄSTERNA I Saltsjöbadens för-
samling har haft bråda dagar sedan 
pandemins restriktioner släppte. 

– Nu ska alla de barn som fötts under 
pandemin döpas! Och det är stora barn 
nu som inte alls kanske vill göra det 
som dopriten säger. Det kan gå rätt vilt 
till ibland, säger Lars och skrattar. 



saltaren nr 3 202220

AKTUELLT

HÖSTEN I SALTSJÖBADEN
BABYCAFÉ
Träffa andra barn och föräldrar. Leka, prata och 
fika. Caféet öppnar kl 09.00. Sjung kända och 
nya sånger tillsammans under sångstunden. 
Kom när du vill och stanna så länge det passar 
dig och ditt/dina barn! 

Ledare: Tomas Hallonsten, Karin Aldén 
 
Torsdagar kl 09.00-12.00 
Sångstunder: 10.00 för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader och uppåt 
Saltsjöbadens församlingshem

MINIKÖREN
Tillsammans upptäcker vi glädjen i sången och 
musiken. Med rörelse och fantasi lär vi oss 
grunderna i körsång. Vi medverkar tillsammans 
med barnkörerna i församlingens gudstjänst 
med små och stora. 
Ålder: 6 år, F-klass.  
Anmälan: svenskakyrkan.se/saltsjobaden/
minikoren

Körledare: Urban Rosengren
 
Onsdagar kl 16.00-16.30
Saltsjöbadens församlingshem

BARNKÖREN
Med rörelse och fantasi lär vi oss grunderna 
i körsång. Vi jobbar främst med den unisona 
sången. Vi medverkar i församlingens guds-
tjänst med små och stora, har kördagar, gör 
musikaler och konserter.  
Ålder: Åk 1 och 2.  
Anmälan: svenskakyrkan.se/saltsjobaden/
barnkor-1

Körledare: Urban Rosengren

Tisdagar kl. 16.00-16.45
Saltsjöbadens församlingshem

Micke  
Jakobsson 
Gravärenden
Administratör 
08-748 19 20

Christina  
Cervin Enell 
Kyrkoskrivare
08-748 19 00

Tom 
Hedberg 
Vaktmästare 
Kyrkan, Skogsö
08-748 19 22

Lars 
Viper 
Kyrkoherde
08-748 19 11

Conny 
Malmqvist 
Fastighetsansvarig 
Vaktmästare 
08-748 19 19

FÖRSAMLINGSLEDNING OCH SERVICE 

DISKANTKÖREN
Vi utvecklar den unisona sången, sjunger i 
stämmor och övar notläsning. Vi har kördagar 
och övernattningar och medverkar i försam-
lingens gudstjänst med små och stora. Kon-
serter och musikaler finns också på schemat.
Ålder: Åk 3 och uppåt.  
Anmälan: svenskakyrkan.se/saltsjobaden/
diskantkoren

Körledare: Urban Rosengren

Tisdagar kl 17.00-18.00
Saltsjöbadens församlingshem

KONFIRMATION
Har du frågor om livet, varför vi finns till, vad 
det är att vara människa eller har du funde-
ringar om vem Gud är? 2022-2023 finns tre 
alternativ för dig som vill konfirmeras i Saltsjö-
badens församling. 

Läs mer på sidan 12-17

KONTAKT

UNGKVÄLL
En plats för dig som bara vill vara utan  
prestation. Vi spelar spel, pratar om livet,  
spelar gitarr, sjunger, fikar och bara är.  
Ibland har vi speciella teman. 

Ledare: Tomas Hallonsten, Karin Aldén 
 
Vissa onsdagar kl 19.00-21.00
Saltsjöbadens församlingshem
Datum för hösten,  
se svenskakyrkan.se/saltsjöbaden
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TIPS: Scanna QR-koden med din telefon 
så kommer du direkt till svenskakyrkan.
se/saltsjobaden där du hittar information 
om det som är aktuellt i församlingen.

Tomas  
Hallonsten 
Pedagog
08-748 19 14

Katja 
Själander 
Kyrkomusiker
08-748 19 15

Urban 
Rosengren 
Kyrkomusiker
08-748 19 16

Karin  
Aldén 
Präst
08-748 19 13 

Yvonne 
Almér-Mattsson 
Rektor
08-748 19 35

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN 

Församlingen driver förskolan 
Nyckelpigan som arbetar med en unik 
profil: natur, musik och andlighet. 
Nyckelpigan rymmer fyra avdelningar 
med plats för 72 barn. 

SALTARKÖREN
Församlingens kör för daglediga som är öppen 
för alla oavsett förkunskaper.  
 
Körledare Katja Själander.
 
Onsdagar kl 13.00–15.00,  
Saltsjöbadens församlingshem.

SALTSJÖBADENS  
KAMMARKÖR
 
En blandad kör med musikaliska ambitioner 
som består av 34 sångare. Kören medverkar i 
gudstjänster och egna konserter, men sjunger 
också tillsammans med Alicia i julkonserter, 
större verk och festgudstjänster. Kören har 
genom åren genomfört många turnéer. I höst 
genomför kören Brahms Ein deutches Requiem 
och en julkonsert med fransk julmusik. Notläs-
ningsförmåga och/eller god körvana krävs. 
 
Körledare Katja Själander.

Torsdagar kl 19.00–21.15, 
Saltsjöbadens församlingshem.

VOKALENSEMBLEN 
ALICIA
En damkör som sjunger både klassiska och ny-
skrivna verk för kvinnoröster, både a cappella 
och i samarbete med professionella musiker. 
Alicia medverkar i gudstjänster, ger egna kon-
serter och sjunger också tillsammas med Kam-
markören i större verk och festgudstjänster.  

Körledare/intresseanmälan: Urban Rosengren, 
urban.rosengren@svenskakyrkan.se

Tisdagar kl 19.00-21.30
Saltsjöbadens församlingshem.

LEDARUTBILDNING
Är du konfirmerad och vill fortsätta att  
fördjupa dig och utvecklas i ledarskap?
Kontakta oss eller kom på församlingens  
startmässa 18 september 11.00 i Uppen- 
barelsekyrkan, efteråt samlar vi de som  
vill gå ledarutbildningen under hösten. 
 
Kontakt: Tomas Hallonsten, 08-748 19 14, 
tomas.hallonsten@svenskakyrkan.se

SVENSKA KYRKANS 
UNGA I SALTSJÖBADEN
En förening för och med ungdomar.  
Mer information via Instagram: ungisaltiskyrkan 
eller e-post saltsjobaden@skuss.se

BÖCKER FÖR LIVET
Bibelsamta där vi tillsammans i ”det goda 
samtalet” får möjlighet att utifrån vår livserfa-
renhet utforska olika filosofiska perspektiv av 
Bibeln. Samtalen inkluderar inte bara Bibelns 
böcker utan också  andra litterära alster. Vi 
brukar också dricka en kopp kaffe tillsammans. 
Ingen förkunskap behövs. Varje träff är fristå-
ende. Ingen föranmälan. 

Samtalen leds av Claes-Otto Hammarlund, 
präst.

Just nu finns det plats för 2 basar och  
1 tenor i Saltsjöbadens Kammarkör.  
Intresseanmälan: Katja Själander, 
katja.sjalander@svenskakyrkan.se
08-748 19 15.

Saltarkören välkomnar nya  
sångare i alla stämmor 
Intresseanmälan: Katja Själander, 
katja.sjalander@svenskakyrkan.se
08-748 19 15.

AKTUELLT
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LÄS MER PÅ  

svenskakyrkan.se/saltsjobaden
 

AKTUELLT

TORSDAG 8 SEPTEMBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
11.00 Mässa  
Lars Viper, präst
Anna Nuzha, cello 
Uppenbarelsekyrkan 
 
MÅNDAG 12 SEPTEMBER
19.00 Kyrkofullmäktige  
Prästgården 
 
TISDAG 13 SEPTEMBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell

ONSDAG 14 SEPTEMBER
09.00 Morgonbön 
Uppenbarelsekyrkan

15.00 Böcker för livet 
Claes-Otto Hammarlund 
Prästgården

TORSDAG 15 SEPTEMBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet

SÖNDAG 18 SEPTEMBER
11.00 Upptaktsmässa 
Lars Viper, präst 
Karin Aldén, präst 
Kristina Lutborg, präst
Saltsjöbadens kammarkör  
Vokalensemblen Alicia 
Saltarkören 
Ledarupptakt 
Uppenbarelsekyrkan

TISDAG 20 SEPTEMBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell

ONSDAG 21 SEPTEMBER
09.00 Morgonmässa 
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAG 22 SEPTEMBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet

SÖNDAG 25 SEPTEMBER
11.00 Mässa med små  
och stora 
Karin Aldén, präst  
Barnkörerna 
Uppenbarelsekyrkan

TISDAG 27 SEPTEMBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell

ONSDAG 28 SEPTEMBER
09.00 Morgonbön 
Uppenbarelsekyrkan

15.00 Böcker för livet 
Claes-Otto Hammarlund 
Prästgården

19.00 Ungkväll
Församlingshemmet

TORSDAG 29 SEPTEMBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet

SÖNDAG 2 OKTOBER
11.00 Mässa  
Kristina Lutborg präst 
Ensemble ur Saltsjöbadens 
kammarkör 
Upptakt Assisi konfirmander 
Uppenbarelsekyrkan

17.oo Isle of Dowland 
Musik från engelsk re-
nässans av John Dowland 
(1563–1626) , engelsk kom-
positör och lutenist . 
Anna Zander Sand, sång, 
Karl Nyhlin, luta,
Maria Lindal, barockviolin, 
Keren Bruce, viola da gamba 
Fri entré
Uppenbarelsekyrkan 
 
TISDAG 4 OKTOBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell

ONSDAG 5 OKTOBER
09.00 Morgonmässa 
Uppenbarelsekyrkan

18.30 Kvällsmässa 
Uppenbarelsekyrkan
 
19.00 Ungkväll
Församlingshemmet

TORSDAG 6 OKTOBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet 
 
SÖNDAG 9 OKTOBER
11.00 Tacksägelse- 
gudstjänst 
Lars Viper, präst 
Karin Aldén, präst, kör 
Uppenbarelsekyrkan

OBS Tid se webben 
Man blir människa igen - 
tankar och sånger  
om sorg och hopp
Göran Larsson, präst  
och psykoterapeut
Cecilia Kyllinge, sångerska 
och artist
Uppenbarelsekyrkan

KALENDER 
TISDAG 11 OKTOBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell
 
ONSDAG 12 OKTOBER
09.00 Morgonbön 
Uppenbarelsekyrkan

15.00 Böcker för livet 
Claes-Otto Hammarlund 
Prästgården

18.30 Kvällsmässa 
Uppenbarelsekyrkan

19.00 Ungkväll
Församlingshemmet

TORSDAG 13 OKTOBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet

SÖNDAG 16 OKTOBER
11.00 Mässa 
Kristina Lutborg, präst 
Saltarkören 
Uppenbarelsekyrkan

TISDAG 18 OKTOBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell

ONSDAG 19 OKTOBER
09.00 Morgonmässa 
Uppenbarelsekyrkan

18.30 Kvällsmässa 
Uppenbarelsekyrkan

19.00 Ungkväll
Församlingshemmet

TORSDAG 20 OKTOBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmet
 
SÖNDAG 23 OKTOBER
11.00 Mässa med små och 
stora 
Karin Aldén, präst  
Barnkörerna 
Uppenbarelsekyrkan

TISDAG 25 OKTOBER
09.00 Lekmannaledd 
morgonbön  
Skogsö kapell

ONSDAG 26 OKTOBER
09.00 Morgonbön 
Uppenbarelsekyrkan

15.00 Böcker för livet 
Claes-Otto Hammarlund 
Prästgården

18.30 Kvällsmässa 
Uppenbarelsekyrkan

19.00 Ungkväll
Församlingshemmet

TORSDAG 27 OKTOBER 
09.00-12.00 Babycafé 
Träffa andra barn och för-
äldrar. Sångstunder: 10.00 
för barn under 10 månader 
11.00 för barn 10 månader 
och uppåt.
Församlingshemmetr

SÖNDAG 30 OKTOBER
11.00 Mässa 
Lars Viper, präst 
Uppenbarelsekyrkan

MÅNDAG 31 OKTOBER
19.00 Kyrkofullmäktige 
/Infomöte  
Prästgården
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FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Måndag, besöks- och telefontid, kl 13.00–15.00
Onsdag, besöks- och telefontid, kl 13.00–15.00
Fredag, besöks- och telefontid, kl 09.00–11.30

Kontakta oss för att boka tid för dop, bröllop  
eller begravning och för andra frågor. 

UPPENBARELSEKYRKAN
Vardagar kl 08.00–16.00
Lördagar kl 10.00–15.00 
Söndagar kl 10.00–15.00 

SKOGSÖ KAPELL
Måndag–tisdag, torsdag-fredag  
kl 09.00–15.00
Onsdagar 13.00–15.00
Lördagar och söndagar: Öppet 
endast vid kyrkliga handlingar

AKTUELLT

Välkommen in!
Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell är öppna 
för bön, ljuständning eller bara en stilla stund. 
 

Avlidna
Per-Erik Simonsson
Hans Ingvar Garell
Britt Elisabet Herlin
Elsie Matilda Thorwaldson
Kerstin Bodil Evelyn Axelsson
Carin Gunnel Margareta Holmberg
Boel Margareta Lamrén
Sonja Maria Gärdin
Nils Bertil Liljenberg
Anna Ulla Birgitta Lundmark
Rolf Axel Lennart Axelsson
Eva Astrid Marika Cassel
Inger Christina Fred
Gun Solveig Helena Asplund
Maria Christine Carola-Bure
Ingrid Maria Halvarsdotter von Möller
Nanna Christina Maria Lindbom

Döpta
Felix Jens Francis Hagman Wegdell
David Maher Oebius
Elliot Lars Gerald Lane
Sandro Misisca
Emma Kristina Louise Sachs
Douglas Sylvester Styffe
Lucas Olof Love Gabriel Jacobsson
Walther Frank Sjöberg
Nicoline Dorothea Charlotta Björn
Adélie Helena Lillebill Österman Andersson
Theodor Jarl Wennerholm Forslund
Idun Ackerman Nordström
Hans Philip Bergroth
Per Walter Frejvall
Ludvig Oscar Wilhelm Nyman
Aston Vincent Wohlin
Mathilda Petra Alice Ahlgren

En gemenskap. En tillhörighet.  

Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan, kontakta expeditionen  
08-748 19 00, saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se eller
Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 1, 133 34 Saltsjöbaden. 
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Britt Lill-Eva Ekberg
Hans Tore Larsson
Kenth Ove Viberg
Ursula Mechthilde Friederike Winnberg
lngegerd Tenbo
Christina Gunnarsdotter Blomgren
Lea Trepp
Rune Grönlund 
Jan Erik Vendel Håkansson

Sixten Horn Sydow
Victoire Cavan Strömbäck
Lukas William Morris Johannes  
Olivendahl Lindqvist
Oliver Bäckmalm 
Elin Sara Tuva Eklund 
Esther Ethel Mahou Gaverstedt 
Nellie Lisa Axelina Zirn 
Louie Remmy Austen Oladeji Penhoff 
Dorothea Charlotte Marie-Louise Douglas
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

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.

TANKEN 
med Lars Viper

Fler ”Tanken” med Lars Viper hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/tanken 

Dopets historia börjar med 
Jesu lärjungar och deras 
många offentliga dop. De 
första dopen i kyrkans 

historia ägde rum den 
första Pingsten, 

femtio dagar efter 
Jesu död och 

uppståndel-
se ca år 33. 
Om detta 
berättas 

det i Apost-
lagärning-
arna i Nya 
Testamen-
tet. Det 
var Jesu 
lärjungar 

som predikade 
och döpte. 

DOPEN I den unga kyrkan på 100-talet 
var många. Innan dopet fick var och en 
delta i en omfattande dopundervisning. 
I och med medeltiden stannade denna 
utveckling av. Kyrkan och gudstjänstlivet 
blev etablerat och en del utav en sam-
hällskultur. Dopet blev i västra Europa 
en enskild ceremoni i huvudsak runt det 
lilla barnet.

IDAG KAN vi märka hur världens alla 
kyrkor, på olika sätt, sökt sig tillbaka till 
de första århundradena i kyrkans historia. 
Vi upplever idag en dopväckelse! Dopet 
har blivit en familjehögtid. Barnet, 
familjen, släkten och vännerna samlas i 
kyrkan för att be, sjunga psalmer och äta 
tillsammans efter dopgudstjänsten.  

Dopet är fest.

DET FINNS olika vägar till Gud. En väg 
går via dopet. Dopets väg handlar om 
en väg som både unga och äldre kan gå. 
Den heliga Birgitta har sagt Visa mig  
vägen och gör mig villig att vandra den. 
Det börjar med det, att vi ser konturen 
av en väg att gå, som vi börjar gå för att 
sedan upptäcka att den har en vidare 
sträckning över tid och rum.

VI HAR valets väg att gå i höst. Kriget 
i Ukraina påminner oss om de värden 
som vi tar för givet, lätt kan hotas av inre 
eller yttre krafter i vårt land. Demokrati, 
åsikts- och yttrandefrihet samt rätten till 
att leva det liv jag själv vill inom rim-
lighetens gränser är värt att skydda. Ska 
detta bestå kräver det vårt engagemang 
och vår viljeinriktning att värna det 
svenska samhället.

Visa mig vägen 

Tips!

VÅRT DEMOKRATISKA samhälle i 
dess nuvarande form har byggts upp 
under hundra år, men rötterna går ännu 
längre tillbaka. Många, inte alla, av de 
gamla socknarna allt sedan 1600-talet 
styrdes nämligen av en sockenstämma 
med rösträtt för både kvinnor och män. 
Demokrati tar tid att bygga upp, men 
kan lätt komma i gungning om vi inte är 
rädda om dess strukturer. 

FÖRSAMLINGEN HAR valt tre nya  
medarbetare under våren. Det är  
Urban Rosengren, ny organist med inrikt-
ning barnkör och vuxenkör. Tomas Hal-
lonsten är ny pedagog med inriktning barn 
och ungdom samt musik. Både Urban och 
Tomas började i mitten av augusti. Kristina 
Lutborg börjar i oktober som ny präst med 
inriktning vuxna och äldre. Välkomna!

I UPPENBARELSEKYRKAN finns en 
stor bild på Den heliga Birgitta. Hon har 
sagt Visa mig vägen. Jag tror vi alla kan ana 
konturen av en väg att gå, som vi går och 
kanske upptäcker att den har en vidare 
sträckning över tid och rum. Dopet och 
tillhörigheten till kyrkan ska vara en hjälp 
under livsvandringen. Saltsjöbadens för-
samling vill bidra till Det goda livet genom 
att erbjuda dop och medlemskap i kyrkan.
 

Lars Viper, kyrkoherde


