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FÖRSAMLINGSLEDNING OCH SERVICE 

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. 

WEBBPLATS 
 
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Här möter du 
oss på nätet!

FACEBOOK 
 
facebook.com/saltsjobaden 

INSTAGRAM 
 
@merasaltis

Visste du att...
...du också kan lyssna på saltaren?  

Gå in på svenskakyrkan.se/saltsjo-
baden/saltaren där hittar du tidning-
en både som pdf-tidning och som 
taltidning.
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ALLHELGONAHELGEN

Under allhelgonahelgen besöker varannan svensk 
en begravningsplats. Med respekt och vördnad 
närmar vi oss det heliga. Oavsett tro eller inte. 
Religionssociologen Jonas Bromander menar att 
ljuständning på allhelgona är lika populärt som 
melodifestivalen.

Vi tar oss tiden att åka till kyrkogården för att 
tända ljus, tillsammans eller ensamma. Jonas 
Bromander menar också att människor vill knyta 
ihop då, nu och framtid, ett sätt att placera in oss 
i historien. Vi minns våra förfäder och funderar 
över vår situation i världen.

På Skogsö kyrkogård samlas många olika tradi-
tioner vid allhelgonahelgen. Här möts människor 
oavsett tro och religion. Marschaller och ljus  
vägleder och lyser upp vägen för besökaren. 

Musik och minnesord fyller kyrkor och kapell.  
Och vid en grav, en minneslund eller askgravlund 
tänds ett ljus, kvar dröjer sig minnen, en bön  
eller tanke formuleras. Sorg, hopp, tacksamhet 
blandas med gemenskap. 

I höstskymningen fladdrar ljusen vackert mot 
himlen. Vi går in i det heliga om det så är bara för 
en dag eller några timmar och släpper vardagens 
puls och de yttre intrycken.
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Under allhelgonahelgen är Skogsö kapell och Uppenbarelsekyrkan 
öppna för ljuständning och bön under allhelgonahelgen. Vid vissa 
tidpunkter bryts tystnaden av musik eller gudstjänst. 

ALLHELGONAHELGEN

ALLHELGONA
i Saltisfoto: arne hyckenberg
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SÖNDAG 7 NOVEMBER

11.00  
Minnesgudstjänst med ljuständning
Carina Nilsson, präst
Saltsjöbadens kyrkokör, Susanne Francett, solist
Musik av Elgar, Mozart och Bruch
Uppenbarelsekyrkan

ALLHELGONAHELGEN

11.00 
Minnesgudstjänst med ljuständning
Lars Viper, präst
Ulla-Carin Börjesdotter, sång
Uppenbarelsekyrkan

13.00, 14.00, 15.00 
Musikandakter med stilla musik 
Susanne Francett, sång och violin
Eric Francett, kontrabas
Skogsö kapell

18.00 
Allhelgonakonsert  
Messe brève av Léo Delibes samt  
musik av Fauré, Borodin, Mozart m. fl
Vokalensemblen Alicia
Ulla-Carin Börjesdotter, sopran
Susanna Simonsson, alt
Malvakvartetten
EvaMarie Agnelid, dirigent
Fri entré
Uppenbarelsekyrkan

LÖRDAG 6 NOVEMBER

ÖPPET UNDER HELGEN
Uppenbarelsekyrkan 
Fredag 08.00–16.00 
Lördag 09.00–16.00
Söndag 09.00–16.00

Skogsö kapell 
Fredag 08.00-16.00
Lördag 09.00-16.00
Söndag 09.00-16.00

VARM DRYCK

Välkommen till kapellkällaren på Skogsö om du vill ta 
en paus. Under lördagen kl 13.00–16.00 serveras även 
varm buljong.

BEGRÄNSAD PARKERING 

Parkeringsmöjligheterna vid Skogsö kyrkogård 
är mycket begränsade. Om möjligt lämna bilen 
hemma denna helg.

TÄND ETT LJUS PÅ NÄTET

Om du inte kan eller vill  besöka en kyrkogård, 
kapell eller kyrka kan du istället tända ett ljus på 
kyrkans digitala bönewebb be.svenskakyrkan.se

ALLHELGONA
i Saltis
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Prästen, författaren och poeten Lars 
Björklund nådde pensionsåldern mitt 
under pandemin. I stället för avtack-
ning från tjänsten som kaplan på Sig-
tunastiftelsen blev det en utställning 
med hans diktbilder, som kombinerar 
text och foto. Idag har han utställ-
ningar med olika teman i kyrkor runt 
om i landet och på hans Instagram-
konto lägger han ut diktbilder med 
jämna mellanrum. 

 

Lars Björklund kommer gåendes på 
grusvägen från Uppsala mot Gam-
la Uppsala kyrka. Det är en varm 
höstdag men han har ändå en extra 
jacka ifall vindarna blåser kallt vid 
Uppsala kullar. De nästan dagliga 
promenaderna går vid banvallen, vid 
den gamla rälsen, ut mot Uppsala 
kullar där åkrarna visar sig. Här föds 
de flesta av hans dikter. Han har alltid 
skrivit dikter och använt sig av poesin 
i sina föreläsningar och böcker.  

– Som själavårdare kan jag bli otro-
ligt påverkad emellanåt av att möta 
så stora känslor och starka ord. Jag 
hittade därför tidigt en uttrycksform i 
text, musik och teoribildning. Det är 
mina tre knep för att ta in den andres 
känsla utan att bli rädd, säger han. 

ETT BOKSAMARBETE med en foto-
graf väckte Lars lust för bildkonst. Se-
dan några år tillbaka använder han sig 
av Instagram för att dela sina diktbilder.

– När jag skriver en dikt släpper bo-
jorna som fäster mig och ger sig av, jag 
blir befriad från det tunga. Miljön jag 
promenerar i är inte så engagerande 
men det finns en poäng med det. Jag 
upptäcker blommorna bland skräpet, 
säger Lars. 

Mobilen bär han numera alltid med 
sig. Det är själva medlet med hans 
diktbilder, att allt ska ske på mobilen 
där han skriver, fotar, redigerar för att 
sedan publicera på sitt Instagramkonto 
Larsdikter. 

–  Att fotografera och göra diktbil-
der är helt nytt för mig. Ett poetiskt 
landskap där bilden och texten flyter 
ihop och blir lika viktiga. Jag låter 
en del oskärpa och en del pixelering 
finnas kvar i bilden. Det är en del av 
konsten, säger han. 

ETT AV hans inlägg på Instagram är 
en dubbeldikt om skuld, skam och 
upphöjande.

– Dikten Sätt ingen Gloria på någon 
/ efter en tid halkar den ner / blir en / 
snara / och dras åt skildrar en jobbig  
erfarenhet jag har. Många har sett 
mig som klok, och beundrat mig. 
Men jag vill inte bli beundrad, jag 
tror inte någon mår bra av det. Det är 
en stark dikt men den är nog sann. Vi 
vill ha helgon men vi blir förskräckta 
när vi upptäcker att de har fötter, 
säger Lars med många tankepauser. 

Kanske är det därför han väljer bort 
sin prästkrage vid vissa tillfällen.  

– Prästkragen åker av ibland, men 
när det är en rit som dopet eller en 
gudstjänst har jag den på. Jag bär den 
också i vissa möten när jag behöver 
visa att jag inte är en privatperson 
utan en representant för kyrkan. Då 
ger den mig ett skydd, men annars 
har jag den inte på mig. På till exem-
pel ett sjukhus däremot är det lättare 
att möta människor utan prästkrage. 
Jag slipper värderas av andra då, säger 
Lars. 

HAN RELATERAR till sina själavår-
dande samtal när han pratar om 
dikten som berör skam och skuld. 

text och foto: emelie simmons

I sina diktbilder närmar sig Lars Björklund livets kärna med stor  
varsamhet och lyckas förmedla något av det mest outgrundliga genom enkla ord.

– Som själavårdare kan jag bli otroligt påverkad emellanåt med att möta 
så stora känslor och starka ord, säger han.

- ett språk för sorg
POESI

»Mina diktbilder har en rörelse 
framåt och vill visa vilken väg  
vi kan följa. Kanske kan de ge  

en människa hopp att orka  
leva en dag till.«

DU ÄR INTE ENSAM I DIN SORG
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VANDRING

DU ÄR INTE ENSAM I DIN SORG

I mötet med en människa som vill 
berätta något skamfyllt sänker Lars 
blicken för att befria den andre från 
kravet på ögonkontakt.

– Skam hos en människa är tung att 
bära och behöver mycket tid och kär-
lek. Tid kan jag ge men inte en famn 
och det gör att jag som själavårdare 
inte räcker till. I slutänden kanske det 
var våra samtal som var det enda som 
fanns kvar trots att de var krävande. 
Jag höll vad jag lovade, säger han. 

LARS BJÖRKLUND ska vandra 
tillbaka hem, förbi Uppsala kullar och 
sedan längs med banvallen. Under 
tiden han går stannar han, skriver 
dagens dikt, fotar, redigerar och 
publicerar.   

 – Min egen erfarenhet och mina 
tankar från möten har blivit till många 
dikter. De har hjälpt mig för att sedan 
ge sig av för att hjälpa andra. Poesin är 
ytterligare ett språk, speciellt när man 
pratar om sorg och stora existentiella 
frågor. Den tillför det allmänmänskli-
ga som inte vetenskapen får fram och 
kan prata med oss på djupet. Mina 
diktbilder har en rörelse framåt och 
vill visa vilken väg vi kan följa. Kanske 
kan de ge en människa hopp att orka 
leva en dag till, avslutar Lars. 
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Att sörja

ONLINE 

DU ÄR INTE ENSAM I DIN SORG

BARA ETT SAMTAL BORT 
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/avgifts-
fritt. Ring eller maila så hittar vi en tid: 
08-748 19 00, saltsjobaden.forsam-
ling@svenskakyrkan.se

Välkommen att boka tid för samtal!
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Förr i tiden hade de som förlorat en 
närstående ett sorgeår. De hade på 
sig ett sorgband för att folk skulle 
vara införstådda med deras tillstånd 
och det fanns en enda publikations-
kanal – dödsrunan i tidningen.

Idag har våra vanor och sätt att 
kommunicera kring sorg och död 
förändrats, inte minst med internet.

– På ett sätt låter vi inte sorgen 
ta det utrymme den behöver. Vi 
jobbar och har knappt tid att gå 
på begravningar. Å andra sidan 
är det svårt att säga att döden är 
tabu när det pratas så mycket om 
det i media, i reportage, på hemsi-
dor, bloggar, minnessidor, Face-
book-grupper, säger Anna Davids-
son Bremborg, präst och docent i 
religionssociologi.

HON MENAR att tillgängligheten 
har skapat en demokratisering. När 
sorgen synliggörs på nätet blir det 
lättare att hitta information och 
berättelser man kan känna igen sig i 
när man drabbas.

I huvudsak är hon positiv till den 
ökade tillgängligheten. Tid och 
rum löses upp via internet, man kan 
prata när man vill. Och ett mail 
som uttrycker stöd och medkänsla 
kan fylla samma funktion som ett 
telefonsamtal, med skillnaden att 
tröskeln till att skicka det kan vara 
mindre än att ringa samtalet.

– Det är bra att vi pratar mer om 

både döden och livet. När man pra-
tar om sina svårigheter och får höra 
om andra som gått igenom och kla-
rat av samma saker får vi perspektiv 
och det blir oftast lite lättare.

ALLT ÄR inte heller offentligt, bara 
för att det sker på nätet, menar hon. 
Det finns öppna såväl som slutna el-
ler privata forum. Och på Facebook 
kan man välja olika inställningar 
för vad man vill berätta och för 
vem.

Vilken dimension går förlorad 
när man kommunicerar sin sorg 
på nätet istället för ansikte mot 
ansikte?

– Kroppsspråk och tonfall för-
svinner. Då är det bra att kunna lite 
om digital kommunikation för att 
det ska bli rätt djup och lagom nivå 
på intimitet.

ETT HJÄRTA står för den inkän-
nande blicken, kramen eller ”jag 
tänker på dig”. Det fungerar alltid 
om man inte vet vad man ska skri-
va, säger Anna Davidsson Brem-
borg. Och vissa ord som man skulle 
säga passar inte lika bra att skriva. 
”Vad fruktansvärt” till exempel blir 
hårt i text och personen kan känna 
sig avkrävd på en fråga hen kanske 
inte vill svara på.

En risk är att nätet kan ge utrym-
me åt dem som tenderar att fastna 
i ett akut sorgebeteende, ältar sin 

sorg på olika forum och har svårt 
att komma vidare.

– Men den här problematiken har 
alltid funnits och det är svårt att 
säga om det verkligen är så. Sorgen 
måste få ta längre tid än vad vi i vår 
kultur i allmänhet tycker att den 
ska få ta.

GENERELLT TYCKER Anna 
Davidsson Bremborg att kommu-
nikationen på nätet blir bättre och 
bättre. Hon har inte stött på samma 
problematik när det gäller sorg som 
i andra samhällsdiskussioner, då det 
kan bli hätskt, missförstånd och en 
hel del troll.

Går det bra att meddela att  
någon är död via Facebook?

– Den närmsta familjen ska na-
turligtvis kontaktas innan det läggs 
ut det på Facebook. Men annars är 
det är ett väldigt vanligt och nästan 
det bästa kommunikationsmediet 
för att nå många på kort tid. Man 
slipper ringa runt och få frågor och 
du får styra själv vad du vill säga. 
Berättelserna om sorg tillhör livet 
och vi måste våga prata om det, 
även på Facebook.

Sörjer du hellre på nätet än vid graven? 
Möjligheterna att söka stöd och bearbeta en förlust framför datorn  

är idag enorma. Men vad händer när sorgen förflyttas till nätet?  
Är det till exempel okej att meddela ett sorgebesked på Facebook?  

foto: unsplash

»Berättelserna om sorg  
tillhör livet och vi måste våga prata 

om det, även på Facebook.«

DU ÄR INTE ENSAM I DIN SORG
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BEGRAVNINGUPPENBARELSEKYRKAN BERÄTTAR

text: roine mercurio, emelie simmons foto: arne hyckenberg

Har du gått in i en kyrka och tänt ett ljus någon gång? För många är handlingen 
en symbol där orden tar slut. Ljusbäraren i Uppenbarelsekyrkan har sitt ursprung i 

den dagen då Martin Luther Kings besök till Uppsala tog en oväntad vändning. 

För 50 år sedan invigdes den första 
ljusbäraren i Uppsala domkyrka och 
det var Martin Lönnebo, som så små-
ningom skulle bli biskop i Linköping, 
som stod bakom initiativet. 

– När Kyrkornas världsråd skulle 
samlas i Uppsala 1968 var jag kaplan 
i domkyrkan. Martin Luther King 
skulle komma dit och tala, men så 
blev han skjuten, berättar Martin 
Lönnebo.

–Jag tänkte att vi måste göra något 
för att sända ut ett budskap om folk 
och försoning. Och samtidigt föra in 
en ny sed som skulle kunna vara en 
hjälp i bönen. Jag tänkte ett träd med 
ett kors, vars armar gick ut i de fyra 
väderstrecken för att samla världens 
folk i försoning. 

– Jag var vän med en kyrkvärd 
med bra kontakter så vi samlade in 
de pengar som krävdes. Vi anlitade 

för hopp om världen

konstnären Olof Hellström som 
gjorde ritningen till det vi kallade 
”Folkförsoningens träd” och sedan 
gick vi till ärkebiskopen som då inte 
kunde säga nej till förslaget, fortsätter 
Martin Lönnebo. 

INVIGNINGSGUDSTJÄNSTEN till 
Kyrkornas världsråd sändes över hela 
Europa och där invigdes ljusbäraren. 
Patriarker, präster och pastorer tände 
ljus och bad sida vid sida. Det gjorde 
att spridningen av ljusbäraren fick bra 
effekt. Tio år senare fanns de i kyrkor 
övaser hela landet och spreds även 
vidare till de nordiska länderna och 
ner över Europa. Det fördes snart in 
som ett moment i gudstjänsten och 
även införandet av dopljus kom som 
en följd av detta.  

– När människor som kommer från 
länder där man har en tradition att 
tända ljus så känner de sig hemma, 
säger Martin. 

I SAMBAND med allhelgonahelgen 
besöker många gravarna på kyrko- 
gården och tänder ljus men även  
Uppenbarelsekyrkans ljusbärare an-
vänds flitigt, både av barn och vuxna. 

– En låga lyser upp ett mörker, en 
upplevelse av något. Symboliken är 
stark och ljuset kan peka mot min tro, 

livet eller sorgen jag känner, berättar 
Lars Viper, kyrkoherde i Saltsjöbaden. 

Han får ofta frågan om att tända 
ett ljus för någon. Kanske via ett tele-
fonsamtal eller ett fysiskt möte.

– Eller att vi ska ses vid ljusgloben 
och tända ljus tillsammans. Ljuständ-
ning blir en del av det religiösa språket 
som är enklare för människor att ta 
till sig. Bön kan i stället för många 
låta abstrakt och avskräckande. 

LARS MENAR, att kyrkans budskap 
är att förmedla hopp till människor.

– Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den 
som följer mig skall inte vandra i mörk-
ret utan ha livets ljus.” Vi kan finnas 
vid en sörjandes sida och ge tröst och 
vägledning i sorgen. Mysteriet döden är 
det mest ologiska som kan drabba oss 
idag. Både ung som gammal kan dö 
och vi kan inte förstå oss på döden. För 
många är den hopplös, menar Lars. 

Vid allhelgonahelgen finner många 
besökare en gemenskap när de 
besöker gravarna. Kyrkan vill visa att 
ingen är ensam i sin sorg.

– Det är en enorm aktivitet både i 
kyrkan och på Skogsö. Det är många 
som tänder ljus och kyrkogården är 
otroligt vacker just då. Vi erbjuder 
öppna kyrkor, samtal och minnes-
gudstjänster, säger Lars. 

LJUSBÄRARE

Tips! Del 1-4 av ”Uppenbarelsekyrkan berättar” 
hittar du på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/ 
uppenbarelsekyrkan.
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UPPENBARELSEKYRKAN BERÄTTAR

DEL 5. 
Under 2021  

uppmärksammar 
Saltaren Uppenbarelse-

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

som får stå  
i fokus. 

Ljusbäraren i Uppenbarelsekyrkan beställdes av Saltsjöbadens församlings kyrkoråd på 80-talet. Den globformade ljusbäraren ska symbolisera hopp om världen. 
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FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN 



saltaren nr 5 2021 13

text: emelie simmons 
foto: arne hyckenberg

FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN 

Förundran är en känsla av att upp-
leva något som är större än vi själva. 
På förskolan Nyckelpigan i Saltsjö-

baden vägleder pedagogerna barnen 
att hitta sin identitet och lugnet i sig 
själva. Saltaren får titta in en höst-
dag när löven fortfarande är färg-

glada och sitter kvar på träden. 

Alva, Elton och Lise sitter iklädda överdragsbyxor, 
ordentligt påbylsade på gräsmattan och tittar förundrat 
upp på Uppenbarelsekyrkans klocka. Sen hoppar de 
raskt upp och springer vidare till stubbarna i Paradiset 
som området runt kyrkan kallas för. 

– Idag hade batteriet tagit slut i klockan så den slog 
bara två gånger när klockan var tio. I vanliga fall ska 
den slå tio gånger, säger pedagogen Jenny Wahlberg och 
skrattar. 

Förskolan Nyckepigans barngrupper brukar gå till 
Paradiset några gånger per termin. 

– Vi brukar ligga i gräset och titta upp mot himlen 
eller mot kyrkan. Ibland går vi in och tittar i kyrkorum-
met och slänten ner mot sjön är väldigt populär bland 
barnen. Det här är som ett vardagsrum för oss, säger 
Jenny. 

YVONNE ALMÉR MATTSSON är rektor på Nyckel-
pigans förskola som drivs av Saltjöbadens församling. 
Hon började sin tjänst precis i början av pandemin och 
den här veckan har hon haft föräldramöten inne på för-
skolan. Vi möter henne inne på avdelningen Pingvinen. 

En del av något

 STÖRRE  
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kunskap om de olika val vi kan göra som människor för 
att bidra till en hållbar utveckling. Just nu gör vi papper 
av återvunnet material, vilket uppskattas av barnen, 
säger Yvonne. 

Förskolans värdegrund är: ”Jag ser dig. Jag hör dig. Jag bekräftar dig så jag vill visa min empati och omsorg runt dig”. 

Just nu är det högt söktryck och kö till förskolan. Men Saltsjö-
badens församling erbjuder öppna verksamheter för barn och 
familj, säger Yvonne Almér Mattsson.

– Äntligen har vi kunnat bjuda in föräldrarna till av-
delningarna där deras barn vistas på dagarna. Vi lägger 
alltid ut bilder och bloggar på en digital plattform så 
föräldrarna har kunnat följa sitt barn men det är alltid 
värdefullt att få komma in på sitt barns avdelning, säger 
Yvonne.  

Runtom i lokalerna på väggarna sitter affischer med 
förskolans värdegrund: ” Jag ser dig. Jag hör dig. Jag 
bekräftar dig så jag vill visa min empati och omsorg 
runt dig”. 

– Det är ett värdegrundsarbete vi delar med Saltjöba-
dens församling. För en positiv utveckling i sitt lärande 
behöver varje barn känna sig trygg, bekräftad och trivas 
i förskolan, säger Yvonne. 

FÖRSKOLAN ARBETAR utifrån profilerna natur, 
musik och andlighet.  

– Vi tycker det är viktigt att värna om vår natur. 
Barnen ska få komma ut och uppleva naturen och vi ger 

FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN 
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FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN 

UTE PÅ gården har en pedagog sång- och rörelseaktivi-
tet med en grupp barn. Barnen och pedagogerna håller 
i en stor fallskärm och sjunger och skärmen svajar upp 
och ner. Ett barn hamnar under den och fnissar. Ögo-
nen hos en pojke som håller hårt i tyget glittrar till. 

– Fallskärmen ger samarbete och trygghet. För oss 
är det viktigt med rörelse inne och utomhus och det är 
kopplat till både språket och musiken. Rörelse är viktigt 
för alla våra sinnen, säger Yvonne. 

Inomhus har förskolan investerat i nya instrument 
och veckovis kommer en musikpedagog från kyrkan 
och håller i sångsamlingar. 

– Musik är ett språk som barn har naturligt och som 
vi pedagoger kan bekräfta, fortsätter Yvonne. 

 Ute på den naturnära gården med växlande terräng 
finns olika färgglada bodar. Utebibliotek, stall, kiosk, 
och gårdens stolthet Saltsjöbanan. 

– I somras fick vi förmånen att ha ungdomar från 
Skolgårdsprojektet i Nacka kommun som sommarjob-

Förskolans värdegrund är: ”Jag ser dig. Jag hör dig. Jag bekräftar dig så jag vill visa min empati och omsorg runt dig”. 

bade här. De snickrade efter våra önskemål, allt av 
återvunnet material, berättar Yvonne stolt.
 
PROMENADERNA TILL kyrkan är en del av Nyckel-
pigans andliga profil. Men Yvonne menar att andlighe-
ten är en del av ett barns helhet och helighet. 

– Andlighet handlar till stor del om att hitta min 
identitet och lugnet i mig själv. Vi bejakar de existentiel-
la frågorna och tankarna om liv och död. Vår värde-
grund är att alla människor är lika värda, och alla ska 
kunna påverka sin vardag och sitt liv. Att känna att jag 
är respekterad för den jag är, säger Yvonne. 

 Om en stund är det dags för lunch som lagas på plats. 
Men innan dess hinns det med lite mer lek. Pedagogen Pa-
mela och två barn bestämmer sig för att åka Saltsjöbanan. 

– Vem ska vara lokförare?, frågar hon barnen. 
Inget av barnen vill köra. 
– Jaha, då får jag köra. Tut tut, nu åker vi, säger 

Pamela. 

Lise tycker det är roligast att gå på stubbarna i Paradiset. På väggarna finns olika alster som barnen gjort, 
bland annat självporträtt gjort av material som 
de hittat i skogen. 
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Svenska kyrkan bedriver diakonal 
verksamhet över hela landet, för  
alla åldrar och samhällsgrupper.  
Det är en verksamhet som engagerar  
ett stort antal anställda och  
frivilligarbetare.

Analysföretaget Ramboll har fått i 
uppdrag att kartlägga bredd och om-
fattning av detta arbete. I uppdraget 

har också ingått att göra en värdering 
utifrån ett samhällsekonomiskt per-
spektiv – går det att sätta en summa 
på hur mycket Svenska kyrkans socia-
la arbete är värt för samhället?

Resultatet presenteras i den nya 
rapporten Samhällsekonomisk kon-
sekvens - analys av Svenska kyrkans 
diakonala verksamhet.

I RAPPORTEN konstateras,  att 
Svenska kyrkan på flera sätt har unika 
möjligheter att bedriva socialt arbete:

 Den är med sina 5,7 miljoner 
medlemmar Sveriges största civilsam-
hällesorganisation och når genom sina 
församlingar ut i hela landet. Med-
lemmarna utgör också en stor bas för 
ideella krafter.

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt 
värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport 

som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av  
Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

DIAKONI

foto: johannes frandsen, jan nordén

Så bidrar Svenska kyrkans diakoni till

SAMHÄLLSEKONOMIN  

NY RAPPORT
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9 maj 1918 bildades Saltsjöbadens 
Diakonikrets. Det diakonala uppdra-
get och kallelsen lever kvar ännu i 
dag. Vi verkar lokalt i Saltsjöbaden 
men också internationellt via Act 
Svenska kyrkan. En stor del av ar-
betet görs av volontärer – frivilliga 
krafter. 

Kyrkans Diakonikrets i Saltsjöbadens 
församling  är till för att utifrån kris-
ten grund vara med och skapa ett gott 
samhälle. Ett samhälle som präglas av 
omsorg om medmänniskan och skapelsen. 
Diakonikretsen försöker komplettera med 
det som faller utanför kommunens sociala 
verksamhet.
 
VAD PÅGÅR?
Verksamheten omfattar personer som 
bor eller vistas i Saltsjöbaden, ungdomar, 
äldre, stöd till integration, stöd för sär-
skilt behövande och dessutom för insam-
lingsverksamhet till internationell hållbar 
utveckling genom ACT Svenska Kyrkan. 
 
VILL DU VARA MED OCH STÖDJA?
Diakonikretsen är en egen ideell förening, 
bedrivs nästan helt med volontärer och 
finansieras av medlemsavgifter och gåvor.  

Du kan stödja verksam-
heten genom att betala en 
årlig medlemsavgift av 150 
kr via Swish 1230368126 
eller Bankgiro 119–3440. 
Eller genom att ge en gåva 
på samma sätt.

Förutom att du gör ett 
viktigt bidrag får du 
inbjudan till samtal och 
presentationer runt intressanta  
och viktiga ämnen. 
 
DU KAN VARA MED SOM VOLONTÄR
Om du vill du veta mer, kontakta  
Carina Nilsson, präst, 08-748 1912,  
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se

 Den har ekonomiska och personella 
resurser som möjliggör kontinuitet 
och långsiktighet, vilket gör den till 
en stabil partner i samarbetsprojekt 
med kommuner och andra aktörer.

 Den har en enhetlig organisation 
som gör att ett stort antal stödjande 
aktiviteter och insatser finns hos en 
och samma aktör vilket ger många 
synergieffekter.

 Den har samtidigt en flexibel 
organisation och kan snabbt ställa 
om verksamheten utifrån behov, som 
exempelvis under det gångna årets 
pandemi.

RAPPORTEN UPPSKATTAR att 
Svenska kyrkan genom sitt sociala 
arbete under ett år bidrar till sam-
hällsekonomin med minst 1,55 miljar-
der kronor. Siffran är beräknad bland 
annat på kostnadsbesparingar för 
offentlig verksamhet och för enskilda 
individer som gratis eller billigare 
kunnat ta del av verksamheter där 
andra aktörer tar betalt.

Samtidigt konstaterar rapporten att 
beräkningarna har flera osäkerheter 
och att stora delar av Svenska kyrkans 
diakonala arbete inte kan värderas 
i pengar. Beräkningarna har utgått 
ifrån en försiktighetsprincip, vilket 
gör att värdet sannolikt är betydligt 
högre än drygt 1,5 miljarder.

ÄRKEBISKOP Antje Jackelén stryker 
under att diakoni är en del av kyrkans 
grundläggande uppgift. Med rät-
ta förväntar människor sig att det 
diakonala arbetet prioriteras och ut-
vecklas allteftersom behoven ändras. 
Ärkebiskopen välkomnar att det nu 
finns ett gediget kunskapsunderlag 
kring verksamheten.

– Även om mycket förblir odo-
kumenterat bekräftar rapporten att 
Svenska kyrkan tar ett brett samhälls-
ansvar genom sitt diakonala arbete. 
På många olika sätt ges omsorg och 
skapas gemenskap. Diakoni innebär 
också att påverka och driva på för för-
ändring där vi ser brister i samhällets 
skyddsnät. Allt detta är ett uttryck för 
kristen tro.

SEX KATEGORIER AV DIAKONAL VERKSAMHET
Rapporten har kartlagt Svenska kyrkans diakonala verksamhet  
och delat in den i sex olika kategorier: 
Arbetsmarknadsinsatser
Exempelvis subventionerade anställningar och olika former av arbetsmark-
nadsprogram.
Integrationsstöd
Exempelvis språkundervisning, boendeförmedling och juridisk rådgivning.
Pedagogiskt stöd
Exempelvis skol- och fritidsverksamhet.
Praktiskt stöd
Exempelvis materiellt stöd, rådgivning och information.
Psykiskt och existentiellt stöd
Exempelvis samtalsstöd, rådgivning och olika former av förebyggande stöd.
Sociala aktiviteter
Exempelvis gruppaktiviteter riktade till målgrupper som barn, unga eller 
äldre, men som är öppna för alla att delta i.

DIAKONI

Ärkebiskop Antje Jackelén

Innehållet i rapporten bygger på verksamhetsstatistik från Svenska kyrkan, intervjuer 
med sakkunniga inom Svenska kyrkan, samt experter och forskare inom socialt arbete.

SALTSJÖBADENS 
DIAKONI

Scanna QR-koden  
med din swishapp
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I Haitis nationalparker finns många samhällen där 
människor lever nära naturen. De är beroende av 
parkens naturresurser för sin överlevnad. Här arbetar 
Luis Blanchard för en partner till Act Svenska kyrkan, 
FNGA. FNGA (Fondation Nouvelle Grand’Anse) 
arbetar med fokus på mänskliga rättigheter. Luis och 
hans kolleger arbetar för hållbart jordbruk, för att 
minimera riskerna kopplade till naturkatastrofer, för att 
stärka den lokala ekonomin och för att skydda miljön.

Livet på Haiti har blivit svårare för många till följd av 
den globala uppvärmningen. FNGA försöker göra tillvaron 
enklare för människorna här och vill erbjuda jobb som 
genererar en inkomst för de familjer som lever i fattigdom. 

– Många tvingas annars att lämna sina lokalsam-
hällen för att söka jobb i Haitis större städer, säger 
Luis Blanchard. Det här leder i vissa fall till att barn 
lämnas kvar ensamma, utan sina föräldrar. Därför är 
det så viktigt att stötta projekt som bidrar till en hållbar 
försörjning för de här utsatta grupperna. 

MÅLET ÄR att människorna som lever i området ska 
kunna använda sig av naturresurserna på ett hållbart 
sätt och att det ska stabilisera lokalsamhällen och leda 
till ökad jämlikhet och rättvisa. De projekt Act Svenska 
kyrkan stödjer leder till ökad motståndskraft mot kli-
matförändringarna och dess konsekvenser.

ABEL DUPRES är en av alla dem på Haiti som såg sina 
skördar bli allt mindre. Han har tidigare kunnat försör-
ja sig på att sälja sina grödor på den lokala marknaden.

– När jag kommer ut på fältet och ser hur solen äter 
upp mina plantor blir jag sorgsen. Utan plantor att sälja 
blir jag tvungen att hitta något annat, som att tillverka 
kol som jag sedan kan sälja i Port-au-Prince, förklarar 
Abel.

Många bönder har sett tillverkandet av kol som en ut-
väg för att ha en fortsatt inkomst. Men kolet kräver att 
träd skövlas och marken eroderar snabbare. Snart finns 
ingen användning för jorden alls.

– Jag vet att jag inte borde hugga ner träden för att 
tillverka kol, säger Abel. Men när skördarna inte lyckas 
vet jag inte vad annat jag kan göra. Jag vill ju skörda 
mina bönor men det finns inga bönor att skörda. På 
något sätt måste jag försörja min familj och då ger kolet 
en inkomst, åtminstone för nu.

GENOM ATT få tillgång till nya värmetåliga grödor 
och nya tekniker kan jordbrukare som Abel fortsätta att 
försörja sig och sina familjer på ett hållbart sätt istället 
för att tillverka kol. Att stötta civilsamhällesaktörer som 
FNGA är grundläggande för att öka motståndskraften 
mot extremväder på Haiti. Det är tydligt att civilsam-
hällets stöd behövs eftersom staten och de offentliga 

Haiti, ”landet med höga berg” är ett land som ofta har drabbats hårt  
av naturens krafter. Under de senaste årtiondena har klimatförändringar 

gjort att effekterna av det utsatta geografiska läget blivit 
allt svårare för dem som lever och har sitt hem i landet.

text & foto: act svenska kyrkan 

JORDBÄVNINGAR, 
ORKANER 

OCH PERIODER  
AV TORKA

NY RAPPORT

ACT SVENSKA KYRKAN

HAITI
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myndigheterna inte har kapacitet eller resurser att svara 
på befolkningens behov. 

DEN POLITISKA situationen på Haiti har varit allt 
annat än stabil under landets 200 år av självständighet. 
Återkommande statskupper och diktatur har skapat 
både fattigdom och osäkerhet i landet. Men det senaste 
decenniet har naturen själv utgjort ett allt större hot. 
Torkan gör att fler får sin försörjning och tillgång till 
mat hotad. De boende på Haiti lider svårt av klimatför-
ändringarnas effekter. De tropiska stormarna har blivit 
fler och de tidigare förutsägbara regn- och torkperi-
oderna har blivit alltmer oregelbundna och svåra att 
förutspå. Precis som för många andra fattiga önationer, 
orsakar klimatförändringarna och den globala upp-
värmningen redan stora ekonomiska kostnader, skador 
på infrastruktur och förluster av liv.

 
GENOM LOKALA partner har Act Svenska kyrkan 
möjlighet att finnas på plats från första stund när en ka-
tastrof inträffar och att stanna kvar och hjälpa till med 
återuppbyggnaden. Länder som Haiti som regelbundet 
drabbas av extremväder har inte tid att återhämta sig 
fullt ut mellan katastroferna. Därför är det viktigt att de 
får stöd. Om tio år hoppas Luis att de boende på Haiti 
kan försörja sig ekonomiskt i samklang med naturen. 

– Det tar tid att få förtroende här när det råder stor 
skepsis gentemot myndigheter och många helst vill 
sköta sig själva, menar Luis. Vi arbetar långsiktigt med 
människor för att vinna deras förtroende och vi gör 
det genom att alltid utgå från deras egen kontext och 
perspektiv. Vår metod är att hjälpa dem att hitta sätt att 
skapa egna inkomster och långsiktig försörjning.

NÄR KATASTROFER inträffat har Act Svenska kyrkan 
bidragit till att civilsamhället kunnat dela ut livsmedel, 
sängkläder och hygienartiklar till behövande. Vi har 
också stöttat arbetet med att bygga hus som kan stå 
emot extremväder. Act Svenska kyrkans partner arbetar 
även med psykosocialt stöd för att stärka lokalsamhälle-
na. Framförallt handlar det då om att arbeta förbyggan-
de, så att samhällena och individerna i framtiden bättre 
ska kunna hantera stora naturkatastrofer. Att de mitt 
i kaoset ska kunna finna samvaro och stötta varandra, 
bygga förtroende och skapa tillhörighet och medmänsk-
lighet för att kunna resa sig starkare. Allt detta fungerar 
som riskminimering mot de kriser som följer i klimatför-
ändringarnas spår. 

Den här typen av insatser kommer att bli allt viktigare i 
framtiden i och med den globala uppvärmningen. Men till-
sammans kan vi göra skillnad. Act Svenska kyrkan samlar 
nu in underskrifter för klimaträttvisa idag!

ACT SVENSKA KYRKAN

HAITI

När katastrofer inträffat har Act Svenska kyrkan bidragit till att civilsamhället kunnat dela ut livsmedel, sängkläder och hygienartik-
lar till behövande. Lördagen den 14 augusti drabbades Haiti av en stor jordbävning som skapade stora skador på kyrkor, sjukhus och 
bostäder. Under hösten har Internationella gruppen i Saltsjöbaden samlat in pengar till stöd för de som drabbats av jordbävningen på 
Haiti.
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Med ena foten i barndomen och 
andra på väg mot vuxenlivet är ung-
domsåren en speciell tid. 

– Våra ungdomar lever på ett sätt 
i en ny tid med sociala medier, jäm-
förelse och prestationshets, samtidigt 
är många teman tidlösa som vänner 
och ensamhet, kärlek och relationer, 
säger Karin Aldén, präst, som möter 
många Saltisungdomar i 14-årsåldern 
i konfirmandarbetet.

FRÅGAN OM identitet, vem är jag? 
blir ytterst påtaglig under den här 
perioden i livet. Ofta söker vi vår 
identitet, något undrande och osäkert 
i hur andra ser på oss, på rasten och 
på Instagram.

– Under konfirmationstiden möter 
vi ungdomarna just där. I deras frågor, 

förundran och vilsenhet, i sökandet efter 
en identitet. Den kristna människosynen 
vilar i att varje människa har ett okränk-
bart värde och vi tror att vi är oändligt 
älskade som de vi är oavsett vad. Det är 
framför allt det konfirmanderna får öva 
och fördjupa sig i under den här tiden, 
berättar Karin och fortsätter: 

– Konfirmationstiden är som en resa, 
en resa inåt som vi gör i gemenskap med 
andra. Det är en resa som är kantad av 
äventyr och glädje, samtal och allvar, 
sång och musik, kärlek och relationer. 

I NOVEMBER är det start för tre nya 
konfirmandgrupper. Under ”Sommar-
konfa 1” eller ”Sommarkonfa 2” åker 
man på ett längre sommarläger till 
Gransnäs vid Assjön i norra Småland. 
 I ”Hemmakonfa” blir det träffar på 

hemmaplan i församlingshemmet.  
Kanske blir det på ett kortare läger 
tillsammans under våren.

– Det finns fortfarande några platser 
kvar om det är någon som vill vara med. 
För dig som är medlem i Saltsjöbadens 
församling är våra alternativ avgiftsfria, 
tillägger Karin Aldén.

I november startar tre nya  
konfirmandgrupper i Saltsjöbaden. 

ÄVENTYR  
& GLÄDJE

En resa kantad av

ANMÄLAN, DATUM OCH TIDER 
Läs mer de olika konfirmations- 
alternativen på svenskakyrkan.se/ 
saltsjobaden. Där hittar du datum, 
tider, upplägg mm samt anmälnings-
funktion.

 

KONFIRMATION

Det går fortfarande att anmäla sig!

foto: arne hyckeberg, magnus aronsson, 
alex & martin, unsplash
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I valet till kyrkofullmäktige i Saltsjö-
badens församling fick Vår kyrka i 
Saltsjöbadens församling 23 mandat, 
Gröna Kristina 1 mandat och Vänstern 
i Svenska Kyrkan 1 mandat. Det visade 
den preliminära sammanräkningen av 
kyrkovalet. Valdeltagandet i Saltsjöba-
den landade på 22,7 procent, högre än 
landet som helhet (ca 17 procent).

När denna tidning gick till tryck var 
fortfarande valresultatet i Saltsjöbaden 
preliminärt och inga personröster var 
räknade. Därför kan man ännu inte dra 
några säkra slutsatser om vilka perso-
ner som kommer att besätta mandaten. 
Det slutgiltiga valresultatet beräknas 
vara klart i början av november. 

Tack till alla som röstade under dessa 
valveckor! Och tack till alla som jobbat 
under förtidsröstningen och på val-
dagen! 

 

VALRESULTAT
Preliminärt

Vad har hänt på Skogsö under året?
– Kapellets tak har målats om och 
befintliga asfalterade vägar har fått ny 
asfalt för att förbättra tillgängligheten 
för besökare till Skogsö. 

Vad kommer hända framöver? 
– Vi kommer rusta upp Servicebygg-

naden, byggnaden vid parkeringen. 

Handikapptoaletten ska fräschats upp. 
Materialgården, som förvarar jord, grus, 
kärror och verktyg, kommer också att 
renoveras. 

Klockstapeln på Skogsö kommer 
också att renoveras och nya kist- 
gravar i två gravkvarter kommer grävas.  
Dessutom kommer vi kommer se över 
skötselstationerna på kyrkogården.

Christina Koch är arkitekt och antikvarie och har sedan tjugo år 
tillbaka arbetat med Saltsjöbadens församling, både på Skogsö 
och i Uppenbarelsekyrkan. Tillsammans med landskapsarkitekt 

Monica Sandberg pågår ett arbete för att göra Skogsö kyrkogård 
än mer vacker, tillgänglig och trafiksäker. 

SKOGSÖ 
I FOKUS

text: emelie simmons foto: arne hyckenberg
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AKTUELLT

Avlidna
Aune Orvokki Kaarina Agvald
Björn Hjalmar Cederström
Jan-Erik Englén
Göran Valdemar Gottfrid Sundberg
Karl-Inge Eriksson
Viktor Trennewall
Marie Hélène Hargin

Välkommen till Det goda samtalet på  
temat Jungfru Maria i Bibeln och konsten 
 9 november kl. 13.30 i Prästgården.

I ett gott samtal lyssnar vi till varandra  
lika mycket som vi talar själva. Anmälan 
senast 8 november 08-748 19 12,  
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se

DET GODA SAMTALET

I allhelgonahelgens höstmörker bjuder 
vi in till konsert med musik fylld av 
tröst, ljus och hopp. Lördag 6 november 
kl 18.00 kommer Delibes vackra och 

3 KONSERTER I UPPENBARELSEKYRKAN

MUSIK I NOVEMBER 

Samtal & stöd
Våra präster har stor erfarenhet av att stöt-
ta 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

BARA ETT SAMTAL BORT 

Döpta
Nils Abdon Anders Westgren 
Nova Elle Grimborg
Filip Rydsbo
Oscar Tingvall
Celine Andrea Emtemark
Isak Johan Gerami
Laura Eva Mona Wahlbäck
Alma-Lo Sigrid Britta Aldén
Ruben Bo Mauritz Lennstrand
Philippa Louise Diana Nordenström
Leonie Burkhardt
Douglas Gustaf Mauritz Lennstrand
Mathilde Louise Margaretha Skantze

fo
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: a
rk

iv

Clara Cecilia Liv Linnér
Edward Walter Holmgren
Ivan Michael Jedenmark
Frans Alf Hjalmar Lindén
Bo Hjalmar Olof Lomberg Magnusson
William John Filip Losten Askmark
Lily Elisabeth Losten Askmark
Munk Theodor Erik Hellgren
llse Marie Holmberg
Olivia lnez Carin Hoffman
Edvard Nils Herman Ewald Videnros
Leo Toni Björkenstam Ferraresi

romantiska Messe Brève samt musik av 
Pergolesi, Fauré, Mozart m.fl. framföras 
av Vokalensemblen Alicia, solisterna 
Ulla-Carin Börjesdotter och Susanna 

Simonsson, samt Malvakvartetten under 
ledning av EvaMarie Agnelid, dirigent. 

VECKAN EFTER, onsdag 10 november 
kl 14.00, finns chans att sjunga med Sal-
tarkören och Linda Linné. Tillsammans 
går vi in i musikalernas värld och skapar 
värme och glädje i novemberrusket allt 
under ledning av Katja Själander. 

SÖNDAG 21 NOVEMBER kl 16.00 
gästar flöjtisten Edit Lundström och 
pianisten Mischa Carlberg Saltsjöbaden 
och bjuder på en kammarmusikkonsert 
med musik av Prokofiev, Rachmaninov 
och Skrjabin. Fri entré gäller vid alla tre 
konserterna.

Jungfru Maria 
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Malvakvartetten Linda Linné. 

Tisdagslunch 
Nytt tillfälle till måltidsgemenskap! Vi 
äter hemlagad sopplunch tillsammans  
och får ta del av ett kortare program.  
Tisdag 23 november kl 12.00. 

Anmälan senast 18 november:  
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se, 
08-748 19 12.

SOPPA & PROGRAM
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ÖPPETTIDER
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. 

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

Vi följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och  
de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar.  
Det kan innebära att förändringar kan ske med kort varsel.

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

AKTUELLT

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

Fira mässa
Fira mässa i Uppenbarelsekyrkan på 
söndagar kl 11.00. 

På svenskakyrkan.se/saltsjobaden ser du  
vilka som predikar och om det till 
exempel är någon kör eller solist som 
medverkar. 

Välkommen!

SÖNDAGAR KL 11.00 HELGEN RINGS IN

Helgsmål i SVT
Varje lördagskväll sänder SVT helgmåls-
ringning. Helgen rings in med reflek-
tioner från kyrkor runt om i Sverige. På 
allhelgonakvällen 6 november är det Lars 
Viper som håller i helgsmålet från Skogsö 
kapell i SVT1 kl. 17.50. Helgsmålet går 
också att se via svtplay i efterhand.

Varje år medverkar Svenska kyrkan på 
Bokmässan i Göteborg med programmet 
Se människan med samtal med aktuella 
författare om tro, livsfrågor och vad det 
egentligen innebär att vara människa. 

I DIN TELEFON

FÖRFATTARSAMTAL

I år medverkade bland andra Magnus  
Uggla, Joel Halldorf, Susanna Alakoski, 
Tareq Taylor och Pija Lindenbaum. 

Författarsamtalen kan du nu ta del  
av via svenskakyrkan.se/bokmassan.
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TIPS: Scanna QR-koden med din telefon så 
kommer du direkt till svenskakyrkan.se/
saltsjobaden där du hittar information om 
allt som händer under hösten. 

Förlängda 
öppettider under 
allhelgonahelgen 

Se sid 4-5.
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Kyrkoherde Thomas Arlevall slutar 
Efter arton och ett halvt år i Saltsjöbaden slutar kyrkoherde Thomas Arlevall och går vidare till en tjänst som församlingspräst i Sundbybergs församling. Läs mer på sid 6-7.

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

Vi står inför att fira  
allhelgonahelg

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

Vi samlas ute på Skogsö kyrko-
gård i Saltsjöbaden vid Bag-
gensstäket i allhelgonatid. En 
högtid när vi minns våra nära 
och kära. De som inte längre 
lever. Vi smyckar våra gravar. 
Vi tänder ljus. Vi låter ljusens 
lågor i tusental lysa upp mörk 
allhelgonatid. Ljusens lågor 
värmer oss utifrån och in.

SKOGSÖ KAPELL är en plats 
för gudstjänst. Det är även 
platsen för avsked. Under när-
mare hundra år har många 

avsked ägt rum där. Ibland 
har det skett helt stilla. Ibland 

har avskedet ägt rum i kretsen 
av många. Oavsett sammanhang-

et är en sak gemensam. Alla har de 
varit där för att säga tack. Alla har de tagit 

farväl. Alla har försökt gå vidare. De har 
överlämnat den de älskar i Guds händer.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN är en 
gräns. En gräns mellan nuet och något kom-

mande. Kapellet här är en gränsstation. Kanske 
är det en lotsstation, om du så vill. Detta blir extra 
tydligt på Skogsö kyrkogård. Kyrkogården ligger 

naturskönt vid vattnet. Vattnet utgör en sådan 
tydlig gräns. Vattnet är en symbol för kaos. Vattnet 
är symbolen för liv. Vattnet är symbol för resan vidare 
bortom horisonten. Vattnet är symbolen för färden 
mot en hamn. Ett gränsland. En strand. Ett nu. Något 

bortom… Nere vid minneslunden vill jag sjunga 
orden av Ylva Eggehorn:

Var inte rädd.
Det finns en mörklagd hamn, 
du ser den inte nu, 
men färdas dit…

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTENS farväl är aldrig hopp-
löst. Avskedet är aldrig tomt. Döden är inte svart. Känslornas 
förtvivlan är en gräns. Det är gräns mot en fortsättning. Det är 
en strand inför en resa över vattnet. Det är en horisont mot en 
hamn. En famn av nåd.

EN DAG är vi vid denna livets gränsstation. Tron vill förmedla 
att där ser vi ett slut. Där finns en fortsättning. Allt levande ska 
möta döden. Döden är början på en förutsättning för en fort-
sättning. Förutsättningen för ett liv bortom tid och rum – en 
fortsättning. Jesus sa: Jag är uppståndelsen och livet.

NÄR VI tänder våra ljus i allhelgonatid kanske vi tänder ett ljus 
i en ljusbärare i kyrka. Kanske i ett kapell. Kanske tänder vi ett 
ljus vid graven på kyrkogården. Kanske tänder vi ett ljus vid 
stranden invid det mörka vattnet. När vi tänder våra ljus viskar 
Jesus orden: Jag är världens ljus …

Låt oss be med biskop Caroline Krooks ord:
Herre, var hos alla som sörjer.
Hjälp oss att tacksamt ta vara på våra goda minnen 
och utan rädsla blicka mot framtiden. 
Herre, bevara mig från bitterhetens tagg, 
Hjälp mig att leva för de levande den tid jag har kvar. 
Tack för att du blev människa för vår skull,
för att du var bland oss, 
som så ofta vandrar i mörker och dödsskugga. 
Efter det finns ingen riktig ensamhet mer:
någonstans i mörkret finns du, 
någonstans hör du all gråt,
någonstans lyssnar du. Amen.


