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Här möter du
oss på nätet!

Saltsjöbadens församling
Adress: Kyrkplan 1, 133 34 Saltsjöbaden Tel: 08-748 19 00
E-post: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: svenskakyrkan.se/saltsjobaden
Sociala medier: facebook.com/saltsjobaden, instagram: @merasaltis
Bankgiro: 513-0976 Swish: 1230929885 Saltsjöbadens Diakoni Bankgiro: 119-3440

FÖRSAMLINGSLEDNING OCH SERVICE

WEBBPLATS
Lars
Viper
Kyrkoherde
08-748 19 11

Christina
Cervin Enell
Kyrkoskrivare
08-748 19 00

Micke
Jakobsson
Gravärenden
Administratör
08-748 19 20

Tom
Hedberg
Vaktmästare
Kyrkan, Skogsö
08-748 19 22

Conny
Malmqvist
Fastighetsansvarig
vaktmästare, vik
08-748 19 00

EvaMarie
Agnelid
Kyrkomusiker
08-748 19 16

Henrik
Stenman
Församlingspegagog
08-748 19 00

svenskakyrkan.se/saltsjobaden

FÖRSAMLINGSVERKSAMHET

Carina
Nilsson
Präst
08-748 19 12

Karin Aldén
Präst
Föräldraledig

Katja
Själander
Kyrkomusiker
08-748 19 15

FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN

FACEBOOK
Yvonne
Almér-Mattsson
Rektor
08-748 19 35

facebook.com/saltsjobaden

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

Förskolan Nyckelpigan 08-748 19 31-34 Ekonomi 08-748 19 07
Kyrkorådets ordförande Per Jedefors, 08-748 19 08 Kyrkofullmäktiges ordförande Lars Berglund

Visste du att...
...du också kan lyssna på Saltaren?
Gå in på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/saltaren där hittar du
tidningen både som pdf-tidning
och som taltidning.

INSTAGRAM
@merasaltis
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VÄLKOMMEN!
Efter nästan 1 ½ års paus öppnar nu flera av
församlingens verksamheter, grupper och
mötesplatser.
Det kommer fortfarande finnas kvar vissa
restriktioner, men vi är väldigt glada över att
äntligen få träffas igen.
Vi har samlat det som händer under hösten i ett
speciellt ”verksamhetsblad” som delas ut 7–9
september. Några puffar för det som är på gång
finns också här i tidningen på sid 22–23.
Allt som händer under hösten hittar du
på svenskakyrkan.se/saltsjobaden som vi
uppdaterar löpande!
Tänk på att när du besöker en verksamhet ska du
vara helt symtomfri och vi behöver fortfarande
tänka på att hålla avstånd mellan varandra.

Sedan 1 juli får vi samla fler människor vid gudstjänster, dop, vigslar begravningar och annan verksamhet,
både inomhus och utomhus. Vi gör det med fortsatt försiktighet. Vi tar ansvar. Vi är rädda om varandra.
Alla verksamheter kommer göra en enkel risk- och konsekvensanalys inför höstens verksamhetsupptakt.
Tala med den som leder verksamheten om vad som gäller. I våra lokaler gäller för närvarande följande besöksantal:
• Inomhus utan egen plats att sitta på: 50 personer om lokalens storlek medger det.
• Inomhus med egen plats att sitta på: ca 100 personer i Uppenbarelsekyrkan samt 20 personer på Skogsö kapell
(gäller även vid dop och vigsel)
Församlingen följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar.
Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel. Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden
saltaren nr 4 2021
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SKOGSÖ

Sedan i våras tar Stockholm
Trädgårdstjänst hand om växter
och naturmark på Skogsö och
området runt Uppenbarelsekyrkan.
När Saltaren möter dem är de i full
färd att beskära stamskott, kratta
grusgångar och klippa ner grenar.

Trädgårdsarbete i

ANRIK
MILJÖ
text: emelie simmons
foto: emelie simmons, arne hyckenberg

På Skogsö kyrkogård har gårdagens nederbörd inte
påverkat miljön allt för mycket. Idag har därför personalen från Stockholm Trädgårdstjänst tid att beskära
hasselbuskarna.
– Alla hasselbuskar ska formas som svampar, det är
snyggt när de har lika form, säger Sam Millheden som
arbetar på Skogsö.
INNAN VARJE arbetspass tar han och arbetsledaren
AnnLou Moberg en promenad runt Skogsö kyrkogård
för att se vad som behöver åtgärdas akut samt planera
för den kommande veckan. Idag träffar vi henne uppe
vid Uppenbarelsekyrkan där hon krattar grusgångar
efter gårdagens skyfall.
saltaren nr 4 2021
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SKOGSÖ

AnnLou Moberg fnasar bort stamskotten på gullregnet. Under skotten hittar hon en vacker murgröna.
– Vi berättar gärna vad vi gör. Besökare är alltid välkomna att ställa frågor till oss, säger hon.

– Vi måste utgå från dagens behov när det handlar
om trädgård och natur. Kanske ett djur har sprättat
mossa, eller att det ser skräpigt ut med kottar och
tallbarr. Det ska vara fint, välordnat och trevligt,
säger hon.
SEDAN I våras är Stockholm Trädgårdstjänst ansvarig
för växter och naturmark på Skogsö och området runt
Uppenbarelsekyrkan.
– Vi pratar gärna med besökarna och berättar vad vi
gör. Man är alltid välkommen att ställa frågor till oss,
säger AnnLou.
AnnLou har arbetat tio år åt Stockholm Trädgårdstjänst, men intresserade sig redan i början av 90-talet
för trädgårdsarbete. På företaget arbetar idag ett 30-tal
anställda med erfarenhet av att sköta trädgårdar och
fastigheter för både privatpersoner, företag och föreningar. De maskiner som behövs för att sköta Skogsö är
eldrivna för att göra så liten miljöpåverkan som möjligt.
6

– Kyrkogården är en speciell miljö som skiljer sig från
det vanliga. Vi ska ha välvårdad naturmark på Skogsö
men gräsmattorna får inte vara för vildvuxna, vårblommorna måste få synas i sin fulla prakt. Vi följer naturens

Tre dagar i veckan finns Stockholm Trädgårdstjänst på Skogsö
och området runt Uppenbarelsekyrkan.
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SKOGSÖ

Sam Millheden formar till hasselbuskarna på Skogsö. Han har tidigare arbetat på
Lidingö kyrkogård och tycker om den kyrkliga miljön.
– Det kändes fint att få komma hit och ta hand om Skogsö, säger han.

gång och årstiderna, det är då naturmarken mår som
bäst. Vi vill ge växter bra förutsättningar, och det kan
ta en tid innan det ger resultat. Det tar också tid att lära
känna en trädgård med dess växter, säger hon.
KYRKOHERDE LARS VIPER är nöjd med lösningen.
Han menar att Skogsö är en speciell plats som kräver en
gedigen kunskap inom trädgårdsvård.
– Vi är en liten församling där entreprenad passar oss
bra. Vi ville kvalitetssäkra växtmiljön och fann då denna
lösning, säger han.
Han hoppas att det ska bli en bättre trädgårdsmiljö
och att besökare ska uppleva Skogsö som en vacker och
vilsam plats.
– Vi vill bibehålla en kvalitativt vacker och skön miljö,
fortsätter han.
Under året har gångarna på Skogsö asfalterats för att
öka tillgängligheten för besökare och kapellet har målats
om, samt att parkering och entré ska rustats upp.
saltaren nr 4 2021

Skogsö är både en skogskyrkogård
och en anlagd kyrkogård.

AnnLou kämpar på med gullregnet vid kyrkan som
har alldeles för många stamskott. Hon knipsar av en
kvist i taget med sin sekatör.
– Det här är veckans bästa arbetsdag, en lisa för själen.
Man är utmattad vid hemgång, då har kroppen fått
jobba, avslutar hon.

OM SKOGSÖ
På Skogsö arbetar Stockholm Trädgårdstjänst måndagar, onsdagar och fredagar. En gång i veckan tar de hand om planteringarna runt kyrkan. Gravar
med gravskötselavtal med Saltsjöbadens församling sköter Spira Trädgård
om. Begravningsverksamheten sköts av församlingen. Micke Jakobsson, som
samordnar begravningsverksamheten tillsammans med två vaktmästare, och
har expeditionstid på måndagar. Har du frågor om gravar kontakta församlingsexpeditionen tel 08 -748 19 00.
För 100 år sedan invigdes Skogsö av dåvarande kyrkoherden Nils Widner.
På grund av pandemin kommer jubileet firas under 2022. Mer information
om jubileet kommer under våren 2022.
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Vad vill du att
Svenska kyrkan ska göra?
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foto: arne hyckenberg, johannes frandsen, marin runeborg, förskolan nyckelpigan, unsplash

Kyrkovalets
möjligheter
Du som medlem bestämmer vem som ska
vara din röst i kyrkans beslutande organ!
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 miljoner medlemmar. Som medlem
bidrar du till gemenskap, glädje, fördjupning och
sammanhang för dig själv och andra, till exempel
genom dop, bröllop, andra gudstjänster, barn- och
ungdomsverksamhet, körer och konserter.
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och
du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och
beroende av människors engagemang. Alla är
välkomna att ta initiativ och dela ansvar. Genom
hela kyrkans historia har människor valts för att
överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens
vägnar.
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Söndagen den 19 september är det kyrkoval i
Svenska kyrkan. Då har du som medlem möjlighet att rösta på de personer som ska besluta om
sådant som påverkar kyrkans verksamhet och
framtid. Här i vår församling, i Stockholms stift
och på nationell nivå.
Var ska medarbetarna lägga sin kraft?
Vilka verksamheter ska man satsa på?
Vad ska vi prioritera?
Om du vill vara med och påverka vad
Svenska kyrkan ska göra med sina resurser
har du chansen nu! Det gör du genom att
rösta i kyrkovalet.
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SÅ HÄR RÖSTAR DU
Tre val
I kyrkovalet kan du rösta i tre val: kyrkofullmäktige här i Saltsjöbaden, Stockholms stiftsfullmäktige och
kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen, stiftet och Svenska kyrkan på nationell
nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Valsedlar och valkuvert
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär samma sätt som i de allmänna valen. Man kan antingen rösta på
själva valdagen den 19 september i Saltsjöbadens församlingshem eller förtidsrösta. I Saltsjöbaden kan
man förtidsrösta på biblioteket i Saltsjöbadens Centrum 6–18 september. I vallokalen/förtidsröstningslokalen finns valsedlar och valkuvert.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen ha fyllt 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och
vara folkbokförd i Sverige den 13 augusti 2021 (då röstlängden fastställs).

Personrösta
I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater. Du personröstar genom att kryssa för den eller de,
maximalt tre personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli valda och få
representera dig.

Valresultat
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten
blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

BUD- ELLER BREVRÖSTNING
Du kan också rösta via bud eller brevröstning. Då
behövs ett brevröstningspaket, som du kan hämta
eller skicka efter från församlingspeditionen.
Brevröstningspaketet innehåller en beskrivning av
hur du ska göra. OBS Posta din brevröst så att den
är framme senast fredag den 17 september 2021.
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nationellt

regionalt

lokalt

Val till kyrkomötet

Val till stiftsfullmäktige

Val till kyrkofullmäktige

Kyrkomötet är Svenska kyrkans
högsta beslutande organ. Det
beslutar om kyrkans gemensamma
och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om
hur till exempel kyrkan ska arbeta
med klimatfrågor och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Saltsjöbadens församling tillhör
Stockholms stift. Stiftens främsta
uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning. Stiftsfullmäktige är stiftets
högsta beslutande organ.

Du väljer till kyrkofullmäktige i
Saltsjöbadens församling. Kyrkofullmäktige har det övergripande
ansvaret för församlingens ekonomi och verksamhetsinriktning.

gul a valsedl ar

rosa valsedl ar

vita valsedl ar

dessa nomineringsgrupper
ställer upp för val till
kyrkomötet

dessa nomineringsgrupper
ställer upp för val till
stockholms stiftsfullmäktige:

dessa nomineringsgrupper ställer
upp för val till kyrkofullmäktige
i saltsjöbadens församling

Alternativ för Sverige
Arbetarepartiet
- Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Frimodig kyrka
Gröna Kristna
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
De Gröna
Partipolitiskt obundna i
Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska Kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla
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Alternativ för Sverige
Arbetarepartiet
- Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Frimodig kyrka
Gröna Kristna
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
De Gröna
Partipolitiskt obundna i
Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska Kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla

Gröna Kristna
Vår kyrka i Saltsjöbadens
församling
Vänstern i Svenska Kyrkan

LÄS MER OM VAD
NOMINERINGSGRUPPERNA I
SALTSJÖBADEN
VILL PÅ NÄSTA
UPPSLAG!

11

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
I SALTSJÖBADEN
För att underlätta för dig som ska rösta har vi ställt frågor till de tre nomineringsgrupper
som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling. Fler frågor och
svar hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden.

Gröna Kristna

Vår kyrka i Saltsjöba

Vilken är er hjärtefråga?

Vilken är er hjärtefråga?

Vår församling ska vara en levande församling som bidrar till att möten skapas mellan
människor.

Hur vill ni hjälpa människor
att leva-var-dag med-Gud ?
Vi tjänar Gud, när vi tjänar mänskligheten,
Gud skapelse. Församlingens arbete med
nyinflyttade/flyktingar är underbart, ett
exempel där fler kan medverka.

Vad vill er nomineringsgrupp satsa
på de kommande fyra åren?
El-solfångare på församlingshuset, Skogsö-ekonomibyggnaden och kyrkans förskola.
Församlingens kassa behöver förvaltas aktivt
etiskt, så pengarna inte bara avstår från ont,
utan förvaltas så de aktivt förbättrar för miljön, världens utsatta, och kommande generationer. En musikgudstjänst med nyskrivna
psalmförslag från, och med, flera artister.

3

VIKTIGA
FRÅGOR

Jesu kärleksbudskap: medkännande
och handling
Dialog och samverkan, även över
trosgränser och med biståndsverksamhet
Levnadssätt för en socialt och ekologiskt uthållig Värld

Vår församling ska vara en levande församling som bidrar till att möten skapas mellan
människor

Hur vill ni hjälpa människor att
leva-var-dag med-Gud ?

Kyrkan 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. .

Vad vill er nomineringsgrupp satsa
på de närmaste fem åren?
Genom att vara hållbar kyrka i såväl ekonomiska som sociala och andliga frågor skapas
förutsättningar för att förstärka kyrkans
centrala roll i Saltsjöbaden.

Obs svaren från Gröna Kristna är hämtade från
webbplatsen gronakristna.se då inga svar hann
komma innan denna tidnings pressläggning. För uppdaterade svar se svenskakyrkan.se/saltsjobaden.

mer information:
webb: www.gronakristna.se
kontaktperson: Roland von
Malmborg
kandidater till kyrkofullmäktige: 1
Se lista på svenskakyrkan.se/saltsjobaden
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kandidater till kyrkofullmäktige: 1
Se lista på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

kandidater till kyrkofullmäktige: 41
Se lista på svenskakyrkan.se/saltsjobaden
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Vänstern i Svenska Kyrkan
ViSK vill att Svenska kyrkan skall vara en
öppen och välkomnande kyrka för alla som
söker sig dit. Kyrkan skall verka i solidaritet
med alla människor och vara en aktiv samhällsaktör. Det innebär att vi vill verka för ett
utåtriktat och inkluderande diakonalt arbete.
Kontakten med och bistånd till människor
med olika härkomst, trosinriktning, etnicitet
och livssituation, är avgörande för ViSKs syn
på Svenska Kyrkans roll och detta ska ge
avtryck i församlingsarbetet.

VIKTIGA
FRÅGOR

Kyrkan 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.
Genom att vara hållbar kyrka i
såväl ekonomiska som sociala och
andliga frågor skapas förutsättningar för att förstärka kyrkans
centrala roll i Saltsjöbaden.

Hur vill ni hjälpa människor
att leva-var-dag med-Gud ?
ViSK vill att kyrkans arbete ska vara tydligt
kopplat till människors vardag. Det är i de
vardagliga handlingarna som solidaritet och
rättvisa gestaltas och det är där vi möter
Gud. I Svenska Kyrkan och Saltsjöbadens
församling ska människors identitet så som
ursprung, kön, ålder eller sexuell identitet
inte har någon påverkan på delaktighet i församlingen. ViSK vill nå ut till alla församlingsmedlemmar med kultur och andliga stunder.

Fortsatt satsning på musiken och
barn- och ungdomsverksamheten
– det utgör grunden för kyrkans
långsiktiga verksamhet.

foto: privat

-
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Vilken är er hjärtefråga?

mer information:
facebook: ”Vår kyrka i Saltsjöbadens församling”
kontaktperson: Lars Berglund
lars.berglund@svenskakyrkan.se
070-996 5060
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VIKTIGA
FRÅGOR

ViSK vill att Svenska Kyrkan och
Saltsjöbadens församling ska kämpa
för jämställdhet, fred och hållbarhet
(ekonomiskt, socialt och miljömässigt) och medverka till att intensifiera arbetet för rättvisa och solidaritet
mellan länder och kulturer.
ViSK vill verka för ett fördjupat
arbete och en ökad tolerans och
förståelse för andra religioner
genom interreligiös dialog.
ViSK vill att Svenska kyrkan skall
vara vägledande i miljöarbetet,
bland annat genom att församlingen
miljödiplomeras.

foto: mani zand

adens församling

Vad vill er nomineringsgrupp satsa
på de kommande fyra åren?
ViSK vill satsa på att församlingsmedlemmarna ska känna delaktighet i de kärnfrågor
som ViSK lyfter, solidaritet med dem som
har det svårt, samarbete och förståelse över
kultur- och trosuppfattningar. Vi vill att aktiviteter och det diakonala arbetet ska bli en
viktig pelare för alla församlingsmedlemmar.
Det är i utåtriktade och interkulturella möten
och gemenskaper som individen får chans
att uppleva och tillämpa det kristna budskapet. ViSK vill HBTQi-certifiera församlingen
enligt Kyrkomötesbeslutet 2013.
kandidater till kyrkofullmäktige: 1
Se lista på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

mer information:
facebook: ”ViSKNackaBooSaltsjobaden”
webb: www.visk.info
kontaktperson: Gunilla Zand Zuleta,
gunilla.zuleta@ownit.nu,
070-221 3774
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FRÅGOR OCH SVAR
OM KYRKOVALET

NÄR ÄR KYRKOVALET?
Söndag den 19 september 2019
är det kyrkoval. I Svenska kyrkan
är det val vart fjärde år och alltid
den tredje söndagen i september.
VAD VÄLJER JAG TILL?
I kyrkovalet väljer du de personer
som ska få förtroendet att styra
kyrkan de kommande fyra åren.
Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån. Läs
mer på sid 10-11.
VILKA KAN JAG RÖSTA
PÅ I KYRKOVALET?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska
partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar
och önskemål kring vad Svenska
kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.
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ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?
För att kunna rösta i Kyrkovalet
ska du vara medlem i Svenska
kyrkan, vara kyrkobokförd i en
församling i Sverige och ha fyllt
16 år senast på valdagen. Men,
du måste också finnas upptagen i
röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur
Kyrkobokföringen 30 dagar före
valdagen.
NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. Du bör ha fått
ditt röstkort senast 1 september
2021.

ÄR DET MÖJLIGT ATT
PERSONRÖSTA?
Ja, på valsedeln kan du markera
upp till tre personer som du helst
vill se valda.

JAG HAR FÖRLORAT
MITT RÖSTKORT
Har du tappat bort ditt röstkort
kan du själv beställa ett nytt på
svenskakyrkan.se/kyrkoval eller
vända dig till en församlings- eller
pastorsexpedition för att få ett
nytt utskrivet. Beställer du via
webb/telefon skickas röstkortet
till din folkbokföringsadress. Beställer du på plats behöver du ha
med dig en ID-handling.

HUR MÅNGA ÄR
RÖSTBERÄTTIGADE?
Cirka 5 miljoner av Svenska
kyrkans medlemmar är röstberättigade.

VAR KAN JAG RÖSTA?
På röstkortet finns uppgifter om
vilken vallokal du ska rösta i och
vilka val du har rätt att rösta till.
På röstkortet finns också infor-

mation om vilken röstningslokal
du kan förtidsrösta i, som ligger
inom ditt valområde. Du kan
förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 6–19 september. Tid/plats för i Saltsjöbaden hittar du på nästa uppslag.
ATT FÖRTIDSRÖSTA
6-19 SEPTEMBER
– På platser i hela landet
Förtidsröstning innebär att du
röstar någon annanstans än i din
vallokal. Förtidsröstningen startar
den 6 september och pågår fram
till och med valdagen den 19
september. Alla röster som läggs
i förtidsröstningslokaler kallas för
förtidsröster, även om röstningen
sker på valdagen. Du måste ha
med dig ditt röstkort och kunna
bevisa att du är du. Röstkortet
används för att skicka din röst till
din vallokal, där den räknas.
– Brevrösta
Om du inte själv kan ta dig till
vallokalen på valdagen, eller inte
kan eller vill förtidsrösta, kan
du brevrösta. Det gäller också
för dig som vistas utomlands.
Du behöver vara folkbokförd i
en församling i Sverige för att
kunna delta i kyrkovalet. Det
räcker alltså inte med att ”bara”
vara medlem i Svenska kyrkan.
För att brevrösta behöver du ett
brevröstningspaket. Det kan du
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foto: magnus aronsson

hämta antingen på en församlings- /pastorsexpedition (eller
motsvarande) samt på stiftskanslier och på kyrkokansliet i
Uppsala. Du kan brevrösta när du
har fått ditt röstkort. Posta din
brevröst så att den är framme
hos stiftsstyrelsen senast fredag
den 17 september 2021. På
ytterkuvertet ska du skriftligt ha
intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två
vittnen. De två vittnena ska också
ha intygat detta på kuvertet. Bud
och vittnen behöver vara minst
18 år gamla.
– Att rösta med bud
Att rösta via bud innebär att en
person lämnar över dina röster
i ett särskilt, igenklistrat kuvert
(ytterkuvert för brev- och budröst (K4) antingen på valdagen
i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller
pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om
du själv inte har möjlighet att ta
dig till vallokalen. Budet behöver ha med sig ID-handling. På
ytterkuvertet ska du skriftligt ha
intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två
vittnen. De två vittnena ska också
ha intygat detta på kuvertet. Bud
och vittnen behöver vara minst
18 år gamla.
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ATT RÖSTA PÅ VALDAGEN
19 SEPTEMBER
– I din vallokal
Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du får
hem i brevlådan några veckor före
valet, står det vilken som är din
vallokal. Glöm inte legitimation! I
vallokalen prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i
valurnorna.
– I förtidsröstningslokaler
Förtidsröstning innebär att du
röstar någon annanstans än i din
vallokal. Du kan inte förtidsrösta i
en vallokal. Alla röster som läggs
i förtidsröstningslokaler kallas för
förtidsröster, även om röstningen
sker på valdagen. Du måste ha
med dig ditt röstkort och legitimation.
KAN JAG RÖSTA
UTOMLANDS?
Om du är folkbokförd i Sverige
men vistas utomlands i samband
med valet kan du ändå rösta. Har
du inte fått med dig något brevröstningspaket på din utlandsresa
så finns det brevröstningspaket
att hämta på de flesta av Svenska
kyrkans utlandsförsamlingar.
Du skickar själv din brevröst till
kyrkostyrelsen (adressen finns i
brevröstningspaketet). Den måste
skickas så att den är framme hos

kyrkostyrelsen senast onsdag
15 september. Om du behöver
ett nytt röstkort kan utlandsförsamlingen hjälpa dig att ta fram
ett sådant. Du måste hämta ut
röstkortet personligen på utlandskyrkan och legitimera dig.
NÄR PRESENTERAS
VALRESULTATET?
De första preliminära och någorlunda säkra valresultaten
brukar vara klara runt midnatt på
valdagen. En faktor som påverkar
är hur många som har förtidsröstat, eftersom en del av de
rösterna räknas senare. Vartefter
de preliminära resultaten blir klara
presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Det slutgiltiga
resultatet presenteras först när
stiftsstyrelserna är klara med den
slutliga sammanräkningen, vilket
är ca tre-fyra veckor efter valet.
VAR FINNS MER
INFORMATION?
På www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval och röstkortet hittar du
ytterligare information.
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TIPS!

KONSERT PÅ VALDAGEN ”DREAM RIVER” MED
RINGMASTERS – VÄRLDSMÄSTARE I BARBERSHOP

Ringmasters är en prisbelönt svensk a cappella-kvartett som
tonsäkert blandar barbershop med pop! Kvartetten gästade
kyrkan för 4 år sedan i samband med förra kyrkovalet.
Nu har vi glädje att bjuda församlingen på
denna härliga svängiga musikupplevelse igen.
Söndag 19 september kl 16.00,
Uppenbarelsekyrkan, fri entré,
begränsat antal platser.
Insläpp 45 minuter innan.

HÄR RÖSTAR DU!
Att rösta i kyrkovalet går till på ungefär
samma sätt som i de allmänna valen. Du
kan antingen rösta på själva valdagen
den 19 september eller förtidsrösta.

Vilka delar dina
hjärtefrågor?
Vad vill du att Svenska kyrkan
ska satsa på? I Saltsjöbaden,
i Stockholm, i Sverige? Vilka
delar dina hjärtefrågor?

FÖRTIDSRÖSTNING 6-18 SEPTEMBER

Om du vill rösta före valdagen kan du förtidsrösta
på biblioteket i Saltsjöbadens Centrum.
Måndag 6 september kl 12.00-14.00
Tisdag 7 september kl 12.00-14.00
Onsdag 8 september kl 14.00-19.00
Torsdag 9 september kl 14.00-17.30
Fredag 10 september kl 14.00-17.30
Lördag 11september kl 11.00-15.00
Måndag 13 september kl 12.00-14.00
Tisdag 14 september kl 12.00-14.00
Onsdag 15 september kl 14.00-19.00
Torsdag 16 september kl 14.00-17.30
Fredag 17 september kl 14.00-17.30
Lördag 18 september kl 11.00-15.00
VALDAGEN SÖNDAG 19 SEPTEMBER
På valdagen 19 september kan du rösta i Saltsjöbadens
församlingshem, Kyrkplan 1, kl 08.00–20.00.
16

Söndag 19 september är det
kyrkoval i Svenska kyrkan.
Då har du möjlighet att rösta
på de grupper och personer
som ska vara med och besluta
om utveckling av kyrkans liv
och verksamhet.

VALNÄMNDEN För kyrkovalets genomförande lokalt ansvarar valnämnden. I uppgiften
ingår alltifrån att administrera tillgången till
vallokaler till att utse röstmottagare och valförrättare. Valnämnden i Saltsjöbaden utgörs
av Sten Brattberg, Ann-Katrine Di Meo, Anna
Lundmark och Ylva Lovén.
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Har du förlorat en anhörig eller vän?
Gemenskap i sorgen är samtalsgruppen där du får sätta ord på smärtan.
I höst kan du välja mellan att träffas dagtid eller kvällstid.

GEMENSKAP
i sorgen

Gemenskap i sorgen är en samtalsgrupp
där får du träffa andra som också förlorat
en anhörig eller vän. Tillsammans hjälper
vi varandra en bit genom sorgen. Varje
träff har ett tema. Träffarna leds av
Carina Nilsson, präst.
Träffarna inleds med att Carina, utifrån
sina erfarenheter som präst, presenterar
temat. Sedan fortsätter vi att samtala med
varandra. Träffen avslutas med tid att själv
reflektera.
I HÖST kan du välja mellan att träffas
dagtid eller kvällstid i Prästgården (vid
Uppenbarelsekyrkan). Dagtid träffas
samtalsgruppen vid 6 tillfällen (torsdagar)
september - december med start 30 september kl. 10.00 - 11.30. Kvällstid träffas
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samtalsgruppen vid 6 tillfällen (torsdagar)
september - december med start
30 september kl. 19.00-20.30.
INGEN KAN garantera att smitta inte
sprids, men vi gör allt vi kan för att undvika smitta genom att hålla stora avstånd
mellan oss, ha handsprit tillgänglig och
vara ett litet antal deltagare (max 8) i ett
rymligt rum med god ventilation.
Vill du inte träffas i grupp i höst,
eller om du vill samtala redan nu, är du
välkommen att kontakta Carina Nilsson
för ett enskilt samtal.
Mer information och anmälan (senast
20 september) Carina Nilsson, 08-748 19
12. carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se
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FAMILJERÅDGIVNING

Vem har sagt att en relation ska vara enkel?
Till kyrkans familjerådgivning söker sig både par och enskilda
för att få hjälp med svårigheter i en nära relation.
Trenden visar att allt fler yngre tar hjälp i ett tidigt skede.

ETT
STEG
i en annan riktning
text och foto: emelie simmons
Svenska kyrkan bedriver många olika
sociala verksamheter. Ett av uppdragen
är att stödja individer och familjer i
olika skeden av livet och speciellt i svåra
situationer. Redan på 50-talet började
kyrkan bygga upp en familjerådgivning
med en särskild utbildning för att möta
människor med samlevnadssvårigheter
och livskriser. En familjerådgivare får
enligt lag inte föra journal. De har
sträng sekretess och tystnadsplikt.
– Kyrkans familjerådgivning är
en relationsmottagning där både
par, familjer och enskilda kan söka
hjälp. Vi erbjuder de sökande samtal
om svårigheter i nära relationer och
hjälper till att hitta vägar till lösningar
och nya förhållningssätt, säger Anders
Högberg, verksamhetschef på Kyrkans
familjemottagning i Stockholm.
ANDERS HÖGBERG är präst i grunden och har sedan vidareutbildat sig
till legitimerad psykoterapeut.
– De som kommer till mottagningen
är oftast positiva till kyrkan. Kyrkan
har ofta gott rykte när det handlar om
krishantering, säger Anders.

»Jag ser främst att yngre söker
mer hjälp nu än tidigare i ett
tidigt skede, vilket är bra.«
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Utgångspunkten i ett samtal kan
vara trassel i relationer, svårigheter att
kommunicera med sin partner, eller
kanske ensamhet för att man inte har
någon partner. I vissa fall hänvisar
Anders och hans kollegor vidare till
andra instanser där den som söker
hjälp får ett bättre stöd. Till exempel
vid depression eller ångestproblematik.
– Det finns få saker som påverkar
oss så mycket som nära relationer.
Är det bra hemma mår man bra, men
lever man i en dålig relation kan det i
värsta fall leda till psykiska och fysiska besvär. Det är ett folkhälsoarbete
vi arbetar med, säger han.

TILL SKILLNAD från övriga familjerådgivningar i Stockholm tar kyrkans
familjerådgivning emot enskilda
besökare för samtal till subventionerad avgift. Kyrkans familjerådgivning tar också emot familjer eller så
kallade generationsärenden. Det kan
vara vuxna barn och deras föräldrar, vuxna syskon eller andra vuxna
närstående.
– Man kan komma från olika kulturer, religioner och ha olika synsätt.
Speciellt unga vuxna är en grupp som
har det tufft att hitta sin väg i livet.
Vi erbjuder därför 18–26 åringar
samtal till subventionerat pris, oavsett
var man bor i Stockholms stift.

ANDERS HAR arbetat i snart 20 år
på mottagningen och ser en förändring i när man söker hjälp.
– Jag ser främst att yngre söker mer
hjälp nu än tidigare i ett tidigt skede,
vilket är bra. Det är inte alltid lätt att
leva tillsammans och ju tidigare man
kommer till oss desto lättare är det att
få hjälp. Det kan också bli en lugnare
separation om man söker hjälp i tid.
Om en partner inte vill komma med,
börjar vi samtala med den som vill
komma och vanligen kommer den
andre med efter något samtal.

SVENSKA KYRKAN möter
människor i livets olika skeden,
till exempel vid dop, vigsel eller
begravning.
– Kyrkan finns för människor i
glädje och sorg, och ibland kan det
vara svårt att leva. Då behöver man
kvalificerad hjälp. Kyrkans familjerådgivning har en spetskompetens
inom livsåskådnings- och trosfrågor,
och har en förtrogenhet att samtala
om existentiella frågor som en del av
relationen om de sökande vill det,
avslutar Anders.
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FAMILJERÅDGIVNING

FEM SAMTAL GRATIS

Saltjöbadens församling bekostar fem samtal för
boende i Saltsjöbaden tillhöriga Svenska kyrkan.
Därefter vanlig samtalstaxa. Det gäller både par och enskilda.
Unga vuxna mellan 18-26 år, boende i Stockholms stift, betalar
60 kr per gång och max cirka tio samtal.
Kyrkans familjerådgivning nås på telefon 08-615 11 70 eller
via e-post: kyrkansfamiljeradgivning@gmail.com
www.kyrkansfamiljeradgivning.org
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UPPENBARELSEKYRKAN BERÄTTAR

BEGRAVNING

DEL 4.

Under 2021
uppmärksammar
Saltaren Uppenbarelsekyrkan. Det kan vara
konsten, interiören,
en plats, en detalj
som får stå
i fokus.

Tips! Del 1-3 av ”Uppenbarelsekyrkan berättar” hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/uppenbarelsekyrkan.
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UPPENBARELSEKYRKAN BERÄTTAR

Predikstolen i Uppenbarelsekyrkan har en nedtonad plats i kyrkorummet.
– Arkitektoniskt var det en ny tanke när kyrkan ritades,
att prästen skulle vara kvar nere i kyrkorummet under predikan,
säger Lars Viper, kyrkoherde.

MÖTEN
i ögonhöjd
text och foto: emelie simmons

Kyrkoherde Lars Viper är precis på
väg mot predikstolen i Uppenbarelsekyrkan när han får oväntat besök.
En dopfamilj kikar försiktigt in i
kyrkorummet och frågar om de får
titta runt innan dopsamtalet.
– Välkomna in, säger han glatt
och börjar genast berätta om kyrkans
uppkomst.
– Den här kyrkan är ett av landets
främsta kyrkomonument från jugendepoken. Den är ritad av Ferdinand
Boberg och var ett beställningsarbete
av Knut och Alice Wallenberg. Som
ni ser ställde makarna Wallenberg
stora summor pengar till arkitekten
Bobergs förfogande inför den nya kyrkans invigning 1913, fortsätter Lars.
TILL VÄNSTER om det vita koret
står predikstolen i blankpolerad belgisk marmor. Till skillnad från andra
predikstolar är den placerad på golvet
endast några meter från första bänkraden. Själva predikstolen infördes i
kyrkorna i Sverige i slutet av 1500talet efter ett beslut i kyrkomötet.
– I den här kyrkan fanns det en teologisk poäng med att ha en nedtonad
predikstol. Den fick inte vara viktigare
än kyrkans två sakrament, dopet och
nattvarden. Arkitektoniskt var det en
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ny tanke när kyrkan ritades, att prästen ska vara kvar nere i kyrkorummet
under predikan. Man började också
se annorlunda på kommunikation
mellan människor, säger Lars.
BILDTEXTERNA I de fem sidofälten
är i skimrande glasmosaik. Tekniken
som använts för glasmosaiken kallas
för ravenna och bygger på att ett
mönster slipas fram på en färgad
glasplatta. Däröver läggs glaskross
eller glaspulver, sedan blåses ett tunt
skikt klarglas ovanpå.
– Bibeltexterna är valda av ärkebiskop Nathan Söderblom som satte sin
prägel på hela Uppenbarelsekyrkans
religiösa språk. Varje sida av predikstolen har utformats efter en modell
av ett blad ur Sveriges dyrbaraste
bokskatt Silverbibeln, berättar Lars.
LARS LÄSER högt från bibeltexten
på ena sidofältet.
– ”Min lära är icke min utan
hans...”. En predikan ska alltid utgå
från evangeliet, budskapet om Jesus
Kristus. Vi ska förmedla hopp, ge
tröst och förmedla evangeliets möjligheter om hur vi kan skapa bättre
förutsättningar i våra liv. Kyrkan har
förmedlat folkuppfostran i stället

för att predika om Guds nåd till
människan. Idag är budskapet om
Guds kärlek viktigare än någonsin att
förkunna, säger han.
Lars menar att det är ett stort
ansvar på vad prästen förmedlar i
predikstolen.
– Ingen ska gå hem tyngd efter att
ha lyssnat på en predikan. Precis som i
nattvarden ska ordet förmedla liv och
nåd. Dopet, brödet och vinet i nattvarden och förkunnelsen är viktigare
än någonsin idag. Det handlar om att
vara människa idag med alla de existentiella livsfrågor vi ställer oss, säger
Lars och pekar på dopfunten, altaret
och predikstolen.
SOM PRÄST längtar Lars efter att få
förkunna ordet i predikstolen. Hittills
har det enbart blivit kortare andakter
som sänts ut digitalt, dock uppskattade. Han började som kyrkoherde i
Saltsjöbaden när pandemin tog fart
och att bjuda in till gudstjänst som
vanligt har inte varit möjligt.
– Gud reser oss människor upp
och stöder oss, därför att Gud är i oss
enligt Jesus, så att vi kan vara i Gud.
Det är nåd – helt gratis, precis som
dopet, avslutar Lars och gör sig redo
för samtalet med dopfamiljen.
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AKTUELLT
TRE FRISTÅENDE TEMAN

BARA ETT SAMTAL BORT

Samtal & stöd

Det goda samtalet
Välkommen till tre samtal i Prästgården
vid Uppenbarelsekyrkan. Vår tanke är att
vi växer som människor genom att samtala
med varandra. I ett gott samtal lyssnar vi
till varandra lika mycket som vi talar själva.
Anmälan senast dagen innan 08-748 19 12,
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se

Våra präster har stor erfarenhet av att stötta människor i livets alla skeden. Samtalet
kan ske på telefon eller i våra lokaler. Och
är givetvis gratis/avgiftsfritt.
Ring eller maila så hittar vi en tid:
08-748 19 00, saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se

Datum för hösten:
21 september kl. 13.30: Min förebild – en
känd person som inspirerar mig.
19 oktober kl. 13.30 ”Vägmärken” – ett
samtal utifrån Dag Hammarskjölds bok.
9 november kl. 13.30 Jungfru Maria i
Bibeln och konsten.

BOKSAMTAL I KYRKAN

foto: arne hyckenberg

foto: johannes frandsen

KOSKINEN & KROOK

Två ”seniorbiskopar”. Två böcker. Två
kvällar. En kyrka. I oktober ordnas två
samtalskvällar som utgår från böcker.
Först ut den 3 oktober kl 18.30 är
Lennart Koskinen välkänd radiopratare
och samhällsdebattör, som berättar om
sin nya bok I samma båt. Den handlar om

tre gamla klasskamrater som alla har mist
sin livspartner i covid 19 förs samman
under en dramatisk segling till Island.
Samtalen, vänskapen och de gemensamma upplevelserna hjälper dem att gradvis
bearbeta sin sorg. De är oense om mycket,
men deras samtal inspirerar läsaren att

Döpta
Bastian Mikael Grim Felix Sahlin Lindroos
Anton Johan Ahlberg
Morris Louie Lindqvist
Alexandra Thuvalie Linnea Eriksson
Liza lsabella Bjare
Hedvig Greta Fransson
Sonja Lisa Fransson
Linnie Maria Lebenberg
Siri Renée Kirishla Niska
Rut Emma Lovisa Stray
Ebba Ulrika Elsa Wahl
Sarah Elsa Matilda Wendt Lundblad
Oskar Axel Eriksson
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Axel Vilhelm Haglund
Emma Emilie Hvesser
Alexandra Nilsson
Henry Al Alaf
lsabelle Axelsson Mendoza
Victoria Storckenfeldt
Estrid Paulinz-Hoffmann
Carl Anton Johansson
Vendela Josephine Bohman
Emil Lindbäck
Siri Ruth Amelie Torell

tänka själv om frågor som ofta inte har
några färdiga svar, men som kanske ändå
behöver ställas av oss alla.
17 oktober kl 18.30 kommer Caroline
Krook som berättar om sin bok Från stor
stad till storstad. Hon och Stockholms
stift är ungefär jämngamla. Hon har
träffat samtliga biskopar i stiftet och själv
varit tjänstgörande biskop i elva år. Vi får
genom de olika biskoparna se hur både
kyrkan och samhället har utvecklats i ett
Stockholm som gått från stor stad till
storstad. Boken innehåller också en kyrkohistorisk del och ett avsnitt där Caroline
Krook följer musiken, diakonin och undervisningen från stiftets tillkomst till idag.
Samtalsledare är kyrkoherde Lars Viper.

Avlidna

Ulla Ingegärd Båge
Eivor Cecilia Gonelius
Margot Anita Sandin
Barbro Cristina Aronsson
Ann-Sofie Elisabeth Sandberg Boström
Karin Johanna Andersson
August Friedrich Miedel
Anna Kerstin Birgitta Rosander Juhlin
Björn Vidar Sone
Ester Metta Sophie Ringh
Elsa Ingeborg Friberg
Hans Edvin Gauffin
John Olof Nordström

Birthe Heide Litzell
Peter Sven Emil Westerberg
Botvid Wilhelm Johnson
Sten Krister Ahnelöv
Märta Josette Karlsson
Leif Maartmann
Iris Carin Teresia Christiansson
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AKTUELLT
SÖNDAG KL 11.00

INSPELNING PÅGÅR...

Fira mässa

Välkommen att fira mässa i Uppenbarelsekyrkan på söndagar kl 11.00.
På svenskakyrkan.se/saltsjöbaden ser du
vilka som predikar och om det till exempel är någon kör eller solist som medverkar. I kyrkan gäller för närvarande ca 100
personer sittande på anvisade platser.

Helgmålsringning i SVT

Varje lördagskväll sänder SVT helgmålsringning. Helgen rings in med reflektioner från kyrkor runt om i Sverige. I år
fyller programmet 50 år. Helgmålsringning (med titeln Helgmålsbön en period)
började sändas varje lördag 1970 och gör
så än idag. Det innebär att programmet är

TRE ALTERNATIV

ett av de äldsta som sänds på SVT.
I höst kommer två av dessa från Saltsjöbaden. Lördag 2 oktober blir det helgsmål
från Uppenbarelsekyrkan med Carina
Nilsson. På allhelgonakvällen 6 november
är det Lars Viper som håller i helgsmålet
från Skogsö kapell.

Aktuella restriktioner

KONFIRMATION 2021/2022
Många beskriver sin konfirmationstid
som något av ”Det bästa de varit med
om”. Tillsammans med dina frågor och
funderingar fördjupar vi oss i livets stora
frågor om döden och livet, ont och gott,
kärlek, vänskap och relationer.
Vi får undersöka den kristna tolkningen av livet och Gud genom att närma oss
bibelns berättelser, traditioner och Jesus,
vem var han?
Konfirmationstiden ger också tid och
möjlighet att fundera över Vem är jag?
söka sig själv och en tro som kan hjälpa oss på livets väg och stärka oss som
människor. Det är en tid för gemenskap,
vänskap, lek och en hel del sång.

2021–2022 finns tre alternativ för
dig som vill konfirmeras i Saltsjöbadens
församling. Under ”Sommarkonfa 1” eller
”Sommarkonfa 2” åker man på ett längre
sommarläger till Gransnäs vid Assjön i
norra Småland (det som skiljer Sommarkonfa 1 och 2 är tid för träffar, lägerdatum
på sommaren samt konfirmationsdag).
I ”Hemmakonfa” blir det träffar på
hemmaplan i församlingshemmet. Kanske
åker vi på ett kortare läger tillsammans
under våren.
För dig som är medlem i Saltsjöbadens
församling är våra alternativ helt gratis!
Anmälan, datum och tider hittar du via
svenskakyrkan.se/saltsjobaden/konfirmation.

En gemenskap. En tillhörighet.
Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan, kontakta expeditionen
08-748 19 00, Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 1,
133 34 Saltsjöbaden eller saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

Sedan 1 juli får vi samla ännu fler
människor vid gudstjänster, dop, vigslar
begravningar och annan verksamhet,
både inomhus och utomhus.

*Vi gör det med fortsatt försiktighet.
*Vi tar ansvar.
*Vi är rädda om varandra.
I våra lokaler gäller följande besöksantal:
• Uppenbarelsekyrkan: 100 deltagare
sittande på anvisade platser
• Skogsö kapell: 20 deltagare sittande
på anvisade platser
Vid mässa fortsätter vi att dela ut
nattvarden under brödets gestalt.
Vi följer händelseutvecklingen kring
coronaviruset och de direktiv som
svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar
kan ske med kort varsel. Läs mer på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

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

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

SKOGSÖ KAPELL
Vardagar kl 08.00–15.30
Lördagar kl 10.00–15.00
Söndagar kl 10.00–15.00

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som
svenska myndigheter rekommenderar. Det kan innebära att förändringar
kan ske med kort varsel.
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FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Måndag-tisdag kl 09.00–11.30, 13.00-15.00
Onsdag kl 10.30–11.30, 13.00–15.00
Torsdag-fredag kl 09.00–11.30, 13.00–15.00
Kontakta oss för att boka tid för dop, bröllop
eller begravning och för andra frågor.
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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

n
e
s
l
e
r
ö
r
s
u
s
Je
med Lars Viper

Uppenbarelsekyrkan är fylld av bilder på män och kvinnor från Gamla testamentet i Bibeln, från den antika
tiden och från världens alla delar och kulturer. Där
finns helgon, missionärer, kungar och människor
från 1900-talet. Alla har de något gemensamt.
De är en del av en helig historia. Och jag skulle
vilja säga en rörelse och utveckling som började
med Jesus.
Jesusrörelsen började i Galileen i nuvarande
Israel. Denna rörelse kom att ha stor
utveckling i Jerusalem och sin
fortsättning i Aten och i Rom.
Jesusrörelsen fortsatte vidare
mot nuvarande Nordafrika,
Spanien, Indien, England
och slutligen Skandinavien.
Jerusalem var
platsen för Jesu
förkunnelse
och kritik av
offerkulten.
Det var där han
också redan som barn
diskuterade med lärda.
I Jerusalem blev han
tillfångatagen, dömd
och dödad. Där i
Jerusalem påstod
också lärjungarna att de sett
honom levande
efter döden.
I Athen kom
Paulus att
tala inför den
högsta domstolen och
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Tips!

förklara, att hans ärende var den uppståndne Jesus. Han som
var uppståndelse från de döda och inspirerade kvinnor och män
runt hela Medelhavet till ett helt nytt liv. I Rom kom den där
lärjungen, som Jesus en gång kallat från fiskearbetet, Petrus,
möta sin död efter att ha grundat församling och lett lärjungarnas arbete efter Jesu uppståndelse. Medelhavet blev platsen som
sagt för många kristna församlingar. Lärjungen Markus kom att
verka i Egypten och Tomas i Indien. Spanien kom att bli platsen
för Jesu nära anhörige Jakob.
Europa blev tidigt en del utav Jesusrörelsen med början i Jerusalem. England (Saxarna) och Frankrike (Gallerna) blev alla
kristna tidigt. Skandinavien drogs in i den stora kyrkofamiljen
genom tysk, engelsk och slavisk mission.
När vi går till kyrkoval, så blir vi påminda om att kyrkan idag
är en Jesusrörelse med tusenåriga rötter. Budskapet är dock
detsamma: Gud är kärlek. Genom dopet är alla delaktiga i ett
skeende övertid oavsett vilka vi är. Jesusrörelsen handlar om
människosyn och livsmening, liksom den handlar om en lång
historia bakåt som ger sammanhang till oss här idag.
Jesusrörelsen har varit ett hopp för afroamerikanerna under
slaveriets tid och ända in i modern tid. Sången om Jesus var en
kraft som gav liv, tröst och kraft. Väckelsens alla grupper under
1800-talet i vårt land inspirerade till demokrati, föreningsbygge
och studier. För många är kyrka och tro det som håller ihop
tillvaron i en starkt föränderlig värld.
Symbolerna i våra kyrkor, som finns runt om i hela Sverige, är
desamma som finns i Indien och Syrien. De vill förmedla tro
och hopp i en värld, som längtar efter frihet. Jesusrörelsen är
inte bara historia och ett kulturhistoriskt perspektiv, utan en
livsmodell. Jesusrörelsen fortsätter med dig och mig, liksom
den fortsätter världen över. Kyrkovalet i höst är alltså ett val, ett
livsval, som handlar om vårt engagemang och arbete för och i
Jesusrörelsen, här och nu, med rötter bakåt i tiden över 2000 år.
Välkommen att vara med!
Lars Viper, kyrkoherde

Fler ”Tanken” med Lars Viper hittar du på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden/tanken saltaren nr 4 2021

