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Saltsjöbadens församling 
Adress: Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden Tel: 748 19 00  
E-post: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: svenskakyrkan.se/saltsjobaden  
Sociala medier: facebook.com/saltsjobaden, twitter: @merasaltis instagram: @merasaltis 
Bankgiro: 513-0976 Swish: 1230929885 Saltsjöbadens Diakoni Bankgiro: 119-3440

På ganska kort tid har ljuständningen blivit 
en vanlig böneritual i vårt land. En större 
ljusstake där man kan tända ett ljus som en 
bön eller tanke för någon är numera så gott 
som standard i Sveriges kyrkor. 

För 50 år sedan invigdes den första ljus- 
bäraren i Uppsala domkyrka och det var 
Martin Lönnebo som stod bakom initiativet. 
Saltaren har träffat honom för att höra mer 
om tankarna bakom ljusbäraren. 

Vi har även besökt Skogsö där ljusbäraren 
är en viktig del av morgonbönen som hålls i 
kapellet varje onsdag. 

50, 100 och 105 år!

Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september   
Inläsning taltidning: Gudrun Braugenhardt  Tryckeri: Typografiska Ateljén  
Foto framsida: Arne Hyckenberg
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Vaktmästare 
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Tommy  
Zakrisson 
Vaktmästare 
Kyrkan, Skogsö
748 19 02

Patrick  
Bochmann  
Vaktmästare 
Skogsö
748 19 23

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

 

Dubbelt så gammal som ljusbäraren är Salt-
sjöbadens Diakonikrets som bildades 9 maj 
1918. Det diakonala uppdraget och kallelsen 
lever kvar ännu i dag. Under det kommande 
året kommer Saltaren att uppmärksamma 
diakoni men redan i detta nummer återges 
några glimtar från bildandet av diakonik-
retsen. Även Uppenbarelsekyrkan fyller år, 
närmare bestämt 105 år, och det firas med 
konsert, lunch och guidning den 18 maj. 

Sedan finns som vanligt mycket av det som 
händer här i Saltis i vår och sommar med i 
tidningen.

Christian 
Olsmalm 
Församlings- 
assistent 
748 19 37
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Lena  
Brännvall 
Kyrkogårdsföre-
ståndare, Skogsö
748 19 21

FÖLJ SALTSJÖBADENS  
FÖRSAMLING PÅ INSTAGRAM  
 
På @merasaltis hittar du bilder från  
livet i församlingen och på Skogsö.  

Martina  
Ekdahl 
Vaktmästare 
Skogsö
748 19 10

@merasaltis: Då var resan slut för den 
här gången, tack alla konfirmander och 
ledare! Nästa gång ses vi här och övar 
inför konfirmationen

@merasaltis: Äntligen!!!!! 

@merasaltis: Anna Hedin som gjort 
sin praktiktid hos Asociación PIES de 
Occidente i Guatemala berättar om sina 
erfarenheter därifrån under dagens 
tisdagslunch. 

Yvonne  
Iversen 
Präst
Börjar 11 juni 
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KONFIRMATIONSALTERNATIV 2019

Har du frågor om livet, varför 
vi finns till, vad det är att vara 
människa eller har du funderingar 
om vem Gud är?

FRÅGOR
& SVAR

GRATIS FÖR 
MEDLEMMAR

SÄRSKILDA 
BEHOV

        ALTERNATIV
GOTLAND

Det viktigaste med konfirma-
tionen är du, vad du vill och 
vilka frågor du har. Det du vill 
och känner blir en viktig del 
av din konfirmationstid.

Under din konfirmationstid får du möjlighet att ställa 
frågor, så försöker vi tillsammans finna svaren. Tillsammans 
med andra, nya kompisar och vuxna ledare, upptäcker du 
nya saker och får chans att prata om allt mellan himmel och 
jord - sånt som rör livet, döden, Gud, människan, kärleken, 
sorgen...

STRÖMSTAD 2019
För dig som gillar sol, bad och västkusten, åk med på ett intensivt två- 
veckorsläger på Källvikens semesterby utanför Strömstad.

Start söndag den 2 december 2018 i Uppenbarelsekyrkan med efterföljande 
träff i församlingshemmet. Under våren 2019 är det några träffar

Sommarlägret är två veckor i Strömstad på västkusten. Lägret börjar lördag 
22 juni med hemmaläger och avresa till Strömstad 25 juni.  
Mellan bad och häftig natur blir det undervisning, som i vår församling är 
upplevelsebaserad.

Konfirmationen sker i Strömstad kyrka den 6 juli 2019.

GOTLAND 2019
Tillsammans med nya och gamla vänner, 
unga ledare, präst och pedagog får du 
chans att prata om sånt som är viktigt på 
riktigt, blanda lek och allvar och upptäcka 
nya sidor hos dig själv och den kristna 
tron.

Vi börjar konfirmationsläsningen den 9 
september och sedan ses vi en onsdag 
i månaden under höst och vår. Förutom 
dessa träffar har vi ett upptaktsläger på 
Vårdnäs stiftsgård 19-21 oktober.  
 
Vi avslutar med att resa till Gotland 29 maj 
– 2 juni. Där bor vi på Snäckan, på  
Gotlands västra kust. Där finns fotbolls- 
och beachvolleybollplan, närhet till  
havsbad och en spännande natur.

Konfirmation söndag 9 juni i  
Uppenbarelsekyrkan.

I Saltsjöbaden finns två alter-
nativ till konfirmationsläsning 
för ungdomar.

    ALTERNATIV
STRÖMSTAD

Oavsett vilket konfir-
mationsalternativ du 
väljer är det gratis för 
dig som är medlem i 
Saltsjöbadens försam-
ling. För dig som är 
skriven i annan försam-
ling utgår en kostnad.

Det finns också andra 
alternativ om du har 
särskilda behov och 
önskemål. 

OBS Alternativen har  
begränsat antal platser.

Kanske ska du flytta utom-
lands? Vi vet var kyrkorna 
finns.

Blev du inte konfirmerad som tonåring? 
Det finns alltid en möjlighet att 
konfirmeras som vuxen.

FRÅGOR
Ulrica Hamrin
08-748 19 14
ulrica.hamrin 
@svenskakyrkan.se

KONFIRMATION

ANMÄLAN &
INFORMATION: 
svenskakyrkan.se/
saltsjobaden/konfirmation
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LIONS VÅRKONSERT
As you are och Shall I compare är idag 
körklassiker för körer runt om i världen. 
Torsdag 17 maj får vi höra dem i Saltsjö-
baden med kompositören Nils Lindberg 
själv bakom pianot. Dessutom gästas kon-
serten av sångerskan Margareta Bengtson, 
som vi tidigare kunnat höra i acapella- 
gruppen The Real Group. Allt detta 
tillsammans med Saltsjöbadens kyrkokör 
under ledning av Katja Själander.

–Det har länge varit min dröm att få 
göra en konsert tillsammans med kom-
positören och jazzpianisten Nils Lind-

MUSIK

berg. Nils Lindberg har samarbetat med 
flera jazzlegender i Sverige, bland annat 
mycket med Alice Babs. Jag minns själv 
ett samarbete med Nils Lindberg under 
tidigt 90-tal när jag gick min utbildning. 
Dessa konserter var magiska och Nils fin-
stämda melodier kommer för alltid finnas 
i mitt hjärta, berättar Katja Själander.

–Det är en stor förmån för Saltsjö-
badens kyrkokör att få samarbeta med 
honom och den fantastiska sångerskan 
Margareta Bengtson i en och samma kon-
sert. Kvällen kommer att bjuda på jazz, 

VÅRKONSERT 
Torsdag 17 maj kl 19.30, Uppenbarelsekyrkan
Margareta Bengtson, solist, Nils Lindberg, piano, 
Jan Adefelt, bas, Saltsjöbadens kyrkokör, Katja 
Själander, dirigent. Utdelning av Lions Club Saltsjö-
badens stipendier. Entré 150 kr, under 18 år 50 kr.

Sommarcafé
Sommarmusik, kaffe och Skogsös under-
bara natur. Sommarcaféet håller öppet  
fyra gånger under sommaren. 
13 juni, 27 juni, 1 augusti och 15 augusti 
kl 13.30-15.00, Skogsö kapell, 

Triomusik
Jakob Högström, Dan Larsson och 
Magnus Grönlund tar oss med på den 
musikaliska resan ”med Taube till Neapel”. 
Söndagen 27 maj kl 16.00,  
Uppenbarelsekyrkan

På pingstdagen ger barnkörerna sin 
avslutningskonsert för terminen och 
bjuder på ”Majas alfabetssånger” som 

VI ÄR BLOMMOR

SKOGSÖ MORGONBÖN

folktoner och lite nationalromantik och 
naturligtvis en hel del Dalarna eftersom 
det är där som Nils Lindberg alltid har 
bott och komponerat.

Under kvällen blir det också utdelning 
av Lions Club Saltsjöbadens Alice Babs ta-
langstipendium och Lions samhällspremie.

AVSLUTNINGSKONSERT 
Pingstdagen 20 maj kl 17.00, 
Uppenbarelsekyrkan 
Vi är blommor, konsert och avslutning 
för terminen med körlekis, barn- och  
diskantkörerna, instrumentalister, kompgrupp, 
EvaMarie Agnelid, dirigent.

Margareta Bengtson Saltsjöbadens kyrkokör Nils Lindberg

MUSIK

MUSIK

tar oss med bland bokstäver, blommor 
och sommaren. Dirigerar gör EvaMarie 
Agnelid.
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FAMILJEDAG 6 JUNI

Tips: Ladda ner 
appen Kyrkguid- 
en i din telefon 
för information 
om andakter/
gudstjänster/
mässor.

I Eskilstuna finns Parken zoo som 
rymmer både lekland, nöjespark och 
djurpark. 
– Följ med på vår familjedag 6 juni. Då 
besöker vi Parken Zoo. Där finns många 
olika saker att göra. Tillsammans upplever 
vi Parken Zoo med alla sinnen, berättar 
Christian Olsmalm, församlingsassistent.

PARKEN ZOO

MORGONBÖN

Slaget vid Stäket
Vad var det egentligen som hände den där augustidagen 1719? I samarbete med 
Hamn (Historiearvsmuseet i Nacka) och Saltsjöbadens hembygdsförening sätts  
Skogsö kyrkogård med omnejd i centrum med anledning av årsdagen för slaget vid 
Stäket den13 augusti. 
Mer information kommer på svenskakyrkan.se/saltsjöbaden under sommaren.

SKOGSÖ

STIPENDIUM
Nu finns möjlighet att söka stipendium 
från Stiftelsen Helena och Gustaf  
Cervins minnesfond. Skriv kort om vad 
du söker pengar till (musik-, konst- el-
ler dansutbildning) och önskemål om 
belopp. Berätta om du har tidigare 
erfarenheter inom området och om dina 
mål och idéer. Du ska vara skriven i 
Saltsjöbadens församling. Ansökan ska 
vara inne senast 4 juni. 

Ansökningsblankett finns att ladda ned 
på www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden. 
Glöm inte ditt namn, personnummer, 
gatuadress och e-postadress.

Maila din ansökan till saltsjobaden.
forsamling@svenskakyrkan.se

SÖK

INFORMATION/ANMÄLAN 
Kostnad: barn under 3 år gratis, barn 3-16 år 
150 kr, vuxna 250 kr. I priset ingår resa och 
inträde till djurparken.
Tider: Avresa kl 08.30 från Saltsjöbadens  
församlingshem, åter kl 18.00
Anmälan senast 21 maj: Christian Olsmalm, 
christian.olsmalm@svenskakyrkan.se,  
08-748 19 37

På midsommardagen är det en ”lekman-
naledd gudstjänst” i Skogsö kapell med 
medverkan av Tommy Braathen m. fl. 
Dagen efter firar vi gudstjänst tillsammans 
med Claes-Otto Hammarlund, präst

MIDSOMMAR
SKOGSÖ

MIDSOMMAR PÅ SKOGSÖ
Midsommardagen 23  juni kl 17.00 Lekmannaledd 
gudstjänst, Söndag 24 juni kl 17.00 gudstjänst

”Dansen, systrar, dansen” 
FÖRSOMMARKONSERT

En musikalisk och dansant vandring i sommarnattens ljus 
och skuggor med musik av bland annat Rehnqvist, 

Mendelssohn, Purcell och Lindberg. 

Vokalensemblen Alicia, Johan Ullén, piano, 
EvaMarie Agnelid, dirigent 

onsdag 30 maj kl 19.30 uppenbarelsekyrkan
mingel före konserten från kl 19.00
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HÅLLBART SAMHÄLLE

Henning Rodhes favoritplats i 
Saltsjöbaden är Dammsjön, en sjö 
som ingår i Tattby naturreservat.
En annan plats som Henning gärna 
besöker är hembygdsgården i 
Neglinge. 
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HÅLLBART SAMHÄLLE

VI LEVER i en tid som präglas av högt tempo och stress. 
Många yttre hot oroar oss. Det kan vara miljöförstöring 
såväl som ekonomiska och politiska hotbilder. Kanske är 
det då extra viktigt att hitta balansen på nära håll. I na-
turen och kulturen finns många möjligheter att bromsa 
och få perspektiv på tillvaron. I skog och mark finner 
många harmoni. Den kulturintresserade kan knyta an till 
samhällets historia för att hitta sammanhang och mening

Henning Rodhe, som är saltsjöbadsbo sedan födseln, 
tar oss gärna med till ett par av sina favoritplatser i Salt-
sjöbaden. Henning har arbetat med miljöfrågor under 
sitt yrkesverksamma liv. Han är medlem i Vetenskapsaka-
demien och vice ordförande i Saltsjöbadens hembygds-
förening. 

– Vi är lyckligt lottade som bor här med så mycket 
orörd eller skogsbrukad skog. Vi har hela Erstaviksom-
rådet och det fantastiska Skogsö. Man kan se dovhjortar, 
rådjur, älgar och harar i de sammanhängande grönområ-
den som är bevarade. säger Henning Rodhe. 

DAMMSJÖN är en sjö som ingår i Tattby naturreservat 
i Nacka. Det är en fin badsjö som också innehåller två 
flytande öar, något som är mycket ovanligt och bara 
finns på ett par ställen i landet. Hit har Henning Rodhe 
kommit för att uppleva naturen och titta på fåglar sedan 
han var liten. Det är fortfarande hans favoritplats i 
Saltsjöbaden. 

– Det är en fantastisk plats där man kommer bort 
ifrån civilisationen. När man står och tittar ut över sjön 
ser man ingen bebyggelse åt något håll. Här hör man 
taltrastar, koltrastar och rödhakar sjunga under våren. 
Väntar man här en stund tills det börjar skymma, tystnar 
först trastarna och sedan rödhaken. Har man lite tur 
kommer morkullan flygande över trädtopparna med sitt 
knorrande läte. Naturen har varit viktig för mig under 
hela mitt liv. Förr var det ofta kopplat till motion, men 
nu handlar det bara om att vara ute för att uppleva, säger 
Henning Rodhe. 

 

FÖR EN TID sedan fanns planer på att bygga hus längs 
sluttningen vid Dammsjöns sydöstra strand. Men livliga 
protester räddade naturmiljön den gången. Att bevara 
naturvärdena är ett ständigt pågående arbete.

– Den snabba expansionen av bostadsbyggande pressar 
på grönområdena. Det är viktigt att bevara även de 
mindre grönområdena som finns inne i bebyggelsen. När 
resterna av parker försvinner är det inte bra för oss. 

EN ANNAN plats som Henning gärna besöker i Saltsjö-
baden är hembygdsgården i Neglinge. Den har bevarats 
mitt i samhället, bredvid det gamla kommunalhuset. 

– Det är en riktig skatt, men det finns ganska många 
saltsjöbadsbor, som fortfarande inte förstår var hem-
bygdsgården ligger och hur fin den är. Den ligger cen-
tralt, men med de stora vägarna runt omkring. Den har 
anor från 1300-talet. Neglinge by, som fanns på den här 
platsen, bestod av tre gårdar. Det var strand här intill då 
och det fanns ängar som gav bete till husdjuren. Husen 
som står här nu byggdes under 1700-talet. Det är en fin 
liten grupp av hus som sköts om av hembygdsföreningen 
och hantverksföreningen med stöd av kommunen.

Hembygdsföreningen har en aktiv verksamhet i hem-
bygdsgården med många aktiviteter under året. 

– Det är föredrag om bygden och brasaftnar. Ibland 
kommer bokhandlaren och berättar om nya böcker. 
På Nationaldagen förra året bjöd vi tillsammans med 
församlingen in nyinflyttade saltsjöbadsbor för att se 
hembygdsgården. Det var väldigt lyckat och trevligt. 
Kyrkan bjöd på kaffe och tårta. Vi hade cirka 45 kvinnor, 
barn och män som var nyinflyttade och kom från olika 
boenden. Vi visade dem gården och hur man levde på 
den tiden. När de såg vår samling av gamla jordbruks-
redskap och fiskeutrustning, var det några som berättade, 
att de hade haft sådana hemma i sina byar. Man kunde 
inse att vi inte levt så olika här. Vi hoppas kunna göra 
tradition av att ha öppet hus på Nationaldagen, inte bara 
för nyinflyttade, utan för alla. 

Precis när våren anlänt tar Henning Rodhe med oss 
till några favoritplatser i Saltsjöbaden. 

NATUR och kulturtext och foto: arne hyckenberg 
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HÅLLBAR TRO

På ganska kort tid har ljuständningen blivit en av de vanligaste böneritual- 
erna i vårt land. En större ljusstake där man kan tända ett ljus som en bön 
eller tanke för någon är numera så gott som standard i Sveriges kyrkor.

FÖR 50 ÅR SEDAN invigdes den 
första ljusbäraren i Uppsala dom-
kyrka och det var Martin Lönnebo, 
som så småningom skulle bli biskop 
i Linköping, som stod bakom 
initiativet.

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

– Jag tänkte att vi måste göra nå-
got 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 i, vars armar gick 
ut i de fyra väderstrecken för att 
samla världens folk i försoning. 

– Jag var vän med en kyrkvärd 
med bra kontakter, fortsätter 

LJUSLÅGAN BLIR 
EN SYNLIG BÖN

Martin att berätta, så vi samlade in 
de pengar som krävdes. Vi anlitade 
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.

MARTIN BERÄTTAR hur en teolog 
bara något år tidigare hade förslagit 
att man skulle ha fästen i kyrkbänk- 
arna där man kunde sätta ljus, 

men det blev ett väldigt motstånd 
för att det ansågs som en katolsk 
tradition. 

– Men är man lite slug och tiden 
är mogen så går det.

INVIGNINGSGUDSTJÄNSTEN 
till Kyrkornas världsråd sändes 
över hela Europa och där invigdes 
ljusbäraren. Patriarker, präster och 
pastorer tände ljus med böner sida 
vid sida. Det gjorde att spridningen 
av ljusbärare fick bra effekt. Tio år 
senare fanns de i kyrkor över 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 tradi-

På församlingsexpeditionen finns sedan 
början av maj en mindre ljusbärare för 
dem som vill tända ett ljus i samband 
med besök där.

text: royne mercurio och arne hyckenberg  foto: arne hyckenberg
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HÅLLBAR TRO

tion att tända ljus så känner de sig 
hemma, tänker Martin.

LJUSBÄRAREN är liksom 
Frälsarkransen en hjälp till bön. 
Människor som inte har några ord 
kan tända ett ljus och påminna den 
Osynlige om att de finns.

– Jag har sett hur värdefullt det 
är i samband med olyckor att få 
tända ljus. Och det fungera över 
alla åldersgränser. Barn har samma 
förutsättningar att tända ljus som 
äldre. Bön är hjärtats samtal med 
Gud och vi måste hela tiden finna 
vägar för att den tröskeln inte ska 
vara för hög för någon.

PÅ SKOGSÖ är ljusbäraren en 
viktig del av morgonbönen som 
hålls i i kapellet varje onsdag 
klockan 9.00. Man tänder ljus i den 

före, under och efter andakten. När 
besökarna lämnat kapellet för att 
fika en trappa ned, eller för att åka 
vidare, brinner samma antal ljus i 
ljusbäraren som det var besökare för 
en stund sedan. 

– Ljusbäraren är ett sätt att levande- 
göra vår förbön. Man tänder ett ljus 
för den eller den som har det svårt, 
eller för att man har någon sorg. 

Många, som blivit ensamstående 
och känner sig rotlösa, kommer 
och tänder ljus. Ljuset har den 
viktiga funktionen att det ger oss 
hopp eller hjälper oss klara sorgliga 
saker. Ibland fungerar ljuständan-
det som en sorts bikt, när någon 
stannar upp lite extra för något. 
Att tända ett ljus är ett sätt att visa 
att man behöver tröst och ett sätt 
att vara delaktig, säger Marianne 
Svenningson. 

– Det finns en kraft i att göra nå-
got fysiskt. Att tända ljuset påmin-
ner oss om vem som är ljuset inom 
oss. Det blir tydligt, att vi är en del 
av trädet, när vi tänder vårt eget ljus 
på det stora ljuset, säger Elin Liljero 
Eriksson. 

Ljusbäraren i Skogsö kapell sym-
boliserar livets träd och är formgi-
ven av Elwing Brask.

Ljusbäraren i Uppenbarelsekyrkan används 
av båda barn och vuxna i samband med till 
exempel gudstjänst, dop och begravning. 
Men det är även många som kommer in 
i kyrkan och tänder ett ljus och sitter en 
stund i tystnaden.
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I SAMBAND med biskopsvisitationen i Saltsjöbadens 
församling i mars, passade församlingen på att återuppta 
de frukostmöten som var ett mycket uppskattat inslag 
i Uppenbarelsekyrkans 100-årsjubileum för några år 
sedan. Samtalet den här gången ägde rum på Grand 
Hotell, där biskop Eva Brunne och Maria Ludvigsson, 
ledarskribent på Svenska Dagbladet, delade sina tankar 
om kyrkans situation, vägval och möjligheter i framtiden. 
Samtalet kretsade kring frågor om kyrkans relevans för 
människor i dagens samhälle. 

EVA BRUNNE inledde med att bemöta den bild av stän-
dig nedgång och kris, som ofta ges av kyrkan i vår tid. 

– Min tes är, att det inte var bättre förr, utan att det är 
bättre nu. Just för att vi är kyrka i den tid vi lever i. Vår re-
formator Martin Luther talade om den kristna människ-
ans frihet. Till den friheten hör att kunna tolka evangeliet 
själv i sin egen tid. Det är precis vad han själv gjorde. Vi 
är en reformatorisk kyrka. Reformation betyder omform-

ning, för att inte säga ständig omformning. Vår 
kyrka är inte sådan, att den ska bevaka att det är 
som det alltid varit, säger Eva Brunne. 

DET FINNS enligt Eva Brunne mycket i kyr-
kan att vara stolt över. Det är egenskaper som också gör 
att kyrkan är relevant idag på flera olika sätt. 

– För det första är jag stolt över att tillhöra en nyfiken 
och orädd kyrka, med människor som sticker ut hakan 
när människovärdet devalveras och till och med sätts ur 
spel ibland. Det kan handla om insatser i flyktingarbete 
eller påverkan av politik och idéer. Det vi gör som kristna 
människor är att tala tydligt om Jesus Kristus och bära 
hans budskap.

Hur kan kyrkan fortsätta att vara relevant i vårt samhälle?  
Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska dagbladet och Eva Brunne,  
biskop Stockholms stift, delade sina tankar om kyrkan i framtiden  
vid ett frukostmöte. Saltaren var på plats och fångade in vad de sade. 

– Jag är också stolt över att tillhöra en demokratisk kyrka 
med dopet som grund. Det enda vi kräver av dem, som 
vill vara med och påverka, är att de är döpta. Vi har inga 
verktyg för att utesluta någon enda medlem. Är du döpt så 
är du med.

– Jag är stolt över en kyrka där mångfalden är en rike-
dom. Kristna i Burma, som jag nyligen träffat, säger att 
styrkan ligger i olikheterna inte i likheterna. Det skulle 
kunna vara ett gott valspråk för Svenska kyrkan. 

– Dessutom är jag stolt över att bo i ett land där 
trossamfunden är många och att vi får vara en kyrka 
mitt i detta och lära av varandra. Det som håller ihop oss 
som trossamfund och enskilda medlemmar är att vi har 
bönens kraft gemensamt.

– För mig är de här ”stoltheterna” ett led i att vara 
en relevant, demokratisk, nyfiken och orädd kyrka. En 
kyrka som lyfter blicken mot en mångfaldig värld på 
ett självklart sätt och verkar i den, med och bland andra 
trossamfund. I allt detta talar vi tydligt om Kristus och 
ska fortsätta att göra det, säger Eva Brunne. 

MARIA LUDVIGSSON valde i sitt anförande att foku-
sera på en vision för vad kyrkan ska vara i vår tid, men 
inledde i samklang med Eva Brunne.

– Jag är överens med Eva om, att det inte var bättre 
förr. Min kristna tro och min politiska övertygelse är att 
det blir bättre och bättre och att ”the best is yet to come”. 
Men det kommer inte att bli bättre av sig självt utan be-
ror på vad vi bestämmer oss för och hur vi handlar, säger 
Maria Ludvigsson. 

– Kyrkan har det finaste uppdrag man kan ha. Ingen-
ting kan vara viktigare än att vara kyrka och att vara den 
plats där man kan få höra Guds ord. Det kan inte finnas 

KYRKANS 
 framtid i samhället

text och foto: arne hyckenberg 

»Är du döpt så 
är du med.« 
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KYRKANS 
 framtid i samhället

»Varje möte med 
kyrkan ska vara 
välkomnande.« 

I samband med biskopsvisitationen i mars medverkade biskop Eva Brunne och Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet 
på ett frukostmöte och delade sina tankar om kyrkans situation, vägval och möjligheter i framtiden.

något bättre än uppdraget av Gud att gå ut och tala 
evangeliet. Det är så mycket som förändras hela tiden. 
Därför skulle jag vilja se en kyrka, som mer än någon 
annan institution, står för det som alltid varit och alltid 
kommer att finnas. Det är det som ger trygghet, i synner-
het i den postmoderna tiden, när allt är relativt. Kyrkan 
har en chans att vara relevant genom att säga att allt inte 
är relativt. Det finns beständiga värden och vi möter dem 
i kyrkan. Min vision med kyrkan är, att den skulle vara 
ännu mer av detta beständiga och pålitliga. För att nå dit 
tror jag det är viktigt att kyrkan är ett renodlat trossam-
fund. Då lämnar kyrkan något som var dåligt både nu 
och förr och kan släppa loss och bli vuxen. 

I KYRKANS VERKSAMHETER saknas ofta vuxna 
under femtio år, menar Maria Ludvigsson, som tror det 
krävs ett förändrat arbetssätt för att nå dem. 

– Jag tror det är så att man undervisar barnen och 
underhåller föräldrarna. Man tänker nog: får vi bara hit 
barnen måste ju föräldrarna också komma. Man borde 
göra precis tvärtom. Tilltala de vuxna med ett vuxet 
tilltal så kommer de att ta med sig barnen. Är kyrkan 
bra för de vuxna med sina behov och frågeställningar 
blir det också en kyrka som är bra för barnen. 

FÖR ATT KYRKAN ska nå ut tror Maria Ludvigsson, att 
det är nödvändigt att vara flexibel och vara tillgänglig när 
människor har tid att komma. Hon ser innerstadskyrkor-
na som ett bra exempel med aktiviteter 
nästan dygnet runt för dem som passe-
rar. Ett rätt bemötande kan också vara 
avgörande. 

– Varje möte med kyrkan ska vara 
välkomnande och inte ifrågasättande. 
Det ska gälla oavsett hur man ser ut, eller var man 
kommer ifrån. Det ska vara ett välkomnande, som 
från första stund drar in dem som är intresserade. För 
att bli relevant som kyrka måste man börja med vad 
Guds plan är. Då är svaret att sprida Guds ord. Det kan 
man göra vid olika tider på dygnet och i olika former. 
Berätta sådant som gör att människor känner igen sig. 
Bibeln är full av berättelser, där man alltid kan känna 
igen sig i någon. Därefter ska man ge vägledning, som 
inte bara handlar om hur jag ska må, utan om det som 
finns inuti oss. Jag kan tycka att kyrkan har varit för 
relativ. Ställer man en fråga har man fått en motfråga 
istället för ett svar. De som söker sig till kyrkan vill ha 
ett svar, något beständigt, som man vågar tro på, säger 
Maria Ludvigsson. 
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  100 ÅR
K A WALLENBERG (Saltsjöbadens 
grundare, Uppenbarelsekyrkans bygg-
herre och donator) var angelägen, att till 
förste innehavare av kyrkoherdetjänsten 
i Saltsjöbaden skulle en framstående 
prästman, som förenade hög teologisk 
utbildning med personlig övertygelse och 
ett varmhjärtat väsen, utses. Hans ögon 
kom att falla på den unge pastorn i den 
svenska Gustafskyrkan i Köpenhamn, 
Nils Widner, som valdes till kyrkoherde 
i Saltsjöbaden den 21 september 1913. 
Han kom att få stor betydelse för att det 
diakonala tänkandet blev väl förankrat i 
församlingen.

Den 22 maj 1917 sammanträdde leda-
möterna i Saltsjöbadens kyrkoråd för att 
tillsätta en församlingssyster. En försam-
lingssyster ägnade sig åt det sociala arbetet 
inom församlingen som närmast berör 
hemmen, barnen, de unga och de gamla. 
Kyrkoherden Nils Widner redogjorde för 

de frivilliga insatser som pågått i ca 1½ 
år för att anskaffa medel för att kunna 
anställa en församlingssyster. Genom 
julbazar och pengagåvor hade man fått 
ihop sammanlagt 2785 kronor och 68 
öre som satts in på bank. Dessutom hade 
flera personer förklarat sig villiga att läm-
na årliga bidrag, om församlingssystern 
skulle bekostas med frivilliga medel. Det 
är intressant att notera att det frivilliga 
arbete som enskilda personer utför liksom 
medel från frivilliga gåvogivare, mecena-
ter, då liksom nu, hade stor betydelse för 
den diakonala verksamheten.

Kyrkoherden föreslog, att kyrkorå-
dets ledamöter tillsammans med ett par 
förtroendepersoner i samhället, som 
var vidtalade, skulle organisera sig som 
förening för att anställa en församlings-
syster och i den egenskapen ansvara för 
hennes avlöning. Man beslöt sig för att 
anställa fröken Anna Dorotea Johnsson 

den 1 september 1917. Syster Thea, som 
hon kom att kallas, var sjuksköterska 
med flera års anställning som sköterska 
vid sjukhus men hade också genomgått 
en kurs för sjuksköterskor anordnad av 
Svenska fattigvårdsförbundet. 

UNDER DET kommande året tecknade 
sig ett antal personer som medlemmar 
i en blivande diakonikrets i Saltsjöba-
den. Dessa samlades den 9 maj 1918 
i Saltsjöbadens prästgård tillsammans 
med församlingens kyrkoråd för att bilda 
Saltsjöbadens Diakonikrets. Vid samman-
komsten redogjorde kyrkoherde Widner 
för avsikten med den planerade diakoni- 
kretsen och han lade också fram ett för-
slag till stadgar för kretsen, vilka antogs. 
Stadgarnas 1 § som angav föreningens 
syfte löd: Saltsjöbadens diakoni krets har till 
syfte att befrämja den frivilliga församlings-
vården inom Saltsjöbadens församling. Det-
ta vill den göra dels genom att underhålla 
eller stödja församlingssysterns verksamhet 
inom församlingen dels genom att stödja an-
nat frivilligt kyrkligt arbete, som den anser 
vara församlingen gagneligt. Diakonikret-
sens verksamhet skall överensstämma med 
Svenska kyrkans lära och ordning.

Vid detta sitt första sammanträde beslöt 
kretsen, att ta över anställningsansvaret för 
syster Thea Johnsson som församlings- 
syster från kyrkorådet.

HÅLLBART SAMHÄLLE

9 maj 1918 bildades Salt-
sjöbadens Diakonikrets. 
Det diakonala uppdra-
get och kallelsen lever 
kvar ännu i dag och går 
som en röd tråd genom 
verksamheten. Under det 
kommande året kommer 
Saltaren att uppmärk-
samma diakoni i Saltsjö-
baden. Här återges några 
glimtar från bildandet av 
diakonikretsen.

Saltsjöbadens Diakonikrets

text: hans wehlin
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Församlingens diakonala verksamhet har 
sedan dess upprätthållits ibland av särskilt 
anställd personal, men också ofta tillsam-
mans med frivilliga krafter under Dia-
konikretsens ledning. De år församlingen 
har haft en diakon anställd, har en av 
kretsens främsta uppgifter varit att stödja 
diakonen både ekonomiskt och praktiskt. 
En diakon har oftast social- eller omsorgs-
inriktad fackutbildning på högskolenivå 
och är vigd till tjänst i Svenska kyrkan. 

DEN DIAKONALA verksamheten har all-
tid varit en viktig del av församlingsarbe-
tet. Den har utvecklats under årens lopp, 
från att i början vara inriktad mot fattig-
vård, sjukvård och själavård med hjälp av 
en församlingssyster till att i dag genom 
församlingens anställda och många frivil-
liga krafter stödja enskildas och familjers 
situation i ett turbulent samhälle, såväl 
hemma som utomlands, måna om de 
äldres omsorg och förbereda ungdomar-
na i deras utveckling. Den diakonala 
verksamheten i dagens och morgonda-
gens samhälle kan förutom traditionellt 
stödarbete behöva omfatta rollen som 
larmklocka och påtala samhällets brister 
och orättvisor för samhällets styrande. 
Den diakonala tanken har ett lokalt och 
globalt perspektiv. Församlingen är rustad 
att diakonalt möta framtiden. Diakoni 
är inte bara det vi eller andra uträttar till-
sammans i en organisation. Det är också, 
hur vi själva som individer ägnar omsorg 
om människor i vår närhet. Tänk på att 
”ingen kan göra någonting för alla, men 
alla kan göra någonting för någon.”

Texten är ett redigerat sammandrag från ”Diakonin i 
Saltsjöbadens församling de första 100 åren” som togs 
fram i samband med Uppenbarelsekyrkans 100-års-
firande 2013. För originaltexten står Hans Wehlin som 
varit sekreterare i Saltsjöbadens Diakonikrets styrelse. 
 

VILL DU VARA MED? 
Saltsjöbadens Diakoni är också till för dem som 
frivilligt väljer att bli aktiva, medverkande i 
arbetet – med sina resurser ge hjälp åt andra. 

Anmäl dig som frivillig till Ulrica Hamrin, 
tel 08–748 19 14, 
Bli medlem genom att sätta in 100 kr på 
Bankgiro 119-3440  eller bli månads- 
givare genom att sätta in en valfri summa 
på Bankgiro 119–3440
Ge en gåva – stor eller liten - genom att 
sätta in ett bidrag på Bankgiro 119–3440, 
swisha till nummer 1230368126 eller 
kontakta kyrkoherde Thomas Arlevall. 

  PINGST
PINGSTEN är en högtid när vi blir påminda om att Gud finns både mitt ibland oss 
och inom oss. Den heliga anden är Guds osynliga närvaro. Anden jämförs ibland 
med en vind. Vi kan se hur träd böjer sig för vinden men vi ser inte själva vinden. 
På samma sätt är det med anden. Vi ser inte anden, men vi kan se verkningarna 
av anden i våra liv. 

INNAN JESUS lämnade jorden på Kristi himmelsfärds dag berättade han för lär-
jungarna att de inte skulle bli övergivna. Jesus förklarade att vi människor skulle 
få en hjälpare, en sanningens ande, som ska vara hos oss för alltid. Tio dagar efter 
Kristi himmelsfärd firar vi därför pingst. Då firar vi att Gud låter sin ande, hjälpa-
ren, vara hos oss. 

DEN HELIGA ANDEN kallas för livets ande och det är ingen tillfällighet. Ord som 
andedräkt och att andas påminner om livets grund. Gud är både lika osynlig och 
lika verklig som vår andedräkt. 

PINGSTEN brukar räknas som den kristna kyrkans födelsedag och sammanfaller i 
år med firandet av att Uppenbarelsekyrkan fyller 105 år.

FREDAG 18 MAJ inleds 105-årsfirandet med en konsert i kyrkan då vi får lyssna 
till församlingens musiker Katja Själander och EvaMarie Agnelid. Därefter blir det 
en lättare lunch vid Källan framför kyrkan (vid dåligt väder i församlingshemmet) 
Sedan har vi chansen att uppleva kyrkans kända och okända delar. Åsa Leander 
Rundkvist berättar om hur kyrkan blev till och vi får chansen att uppleva  
Ferdinand Bobergs arkitektur, njuta av Carl Milles konstverk och Olle Hjortzbergs 
målningar och ta del av Nathan Söderbloms religiösa idéprogram. 

PÅ PINGSTDAGEN 20 maj är det dags för konfirmation. 18 ungdomar har på 
hemmaplan och genom upplevelser i den italienska bergsbyn Assisi under påsken 
upptäckt mer om sig själva, sina vänner och den kristna tron. Deras konfirma-
tionstid avslutas med gudstjänst. Lite senare under dagen kan vi lyssna till ”Vi är 
blommor” avslutningskonsert för terminen med körlekis, barn- och diskantkörerna. 
På annandag pingst 21 maj firas en mässa på en kvart. 

Alla tider för helgen hittar du på sidan 15. 

UPPENBARELSEKYRKAN 105 ÅR
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AKTUELLT

Det visar en ny undersökning skriver Kyrkans tidning 
(nr 3-2018). Böneämnen som toppar är familjen, tack-
sägelse, läkande och vänner. En femtedel av de som ber 
kallar sig inte religiösa.  
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Det finns ett stort engagemang och intresse 
för frivilligarbete i Saltsjöbaden, men också 
stora behov. Det finns många olika uppgifter 
för frivilliga. Hör av dig till Ulrica Hamrin,  
08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se, 
så berättar hon mer.

VILL DU VARA MED?

IDEELL

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.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt 
sätt och det kommer vi att fortsätta göra. Just nu pågår en anpassning till EU:s nya dataskyddsför-
ordning GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen handlar om att organisationer 
och företag ska handskas försiktigare med människors personuppgifter i system och register. 
Anpassningen som nu pågår handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen och att se 
över och justera arbetssätt och rutiner.

GDPR

ANPASSNING

NY KYRKOHANDBOK ALLA HAR SAKER och händelser som 
det hjälper att få prata med någon om. 
Då är det viktigt att det finns någon som 
orkar lyssna och som inte blir chockerad 
eller moraliserar. Inom Saltsjöbadens 
församling finns diakoniansvarig, präster 
och samarbete med Kyrkans familjeråd-
givning (när det gäller parsamtal). 
Du kan också få tala med någon från för-
samlingens Volontärgrupp som även gör 
hembesök. Du behöver inte vara kristen 
eller medlem i Svenska kyrkan och det 
kostar ingenting.

Har du behov av samtalsstöd?  
Boka samtal via församlingens växel  
08-748 19 00.

NÅGON SOM LYSSNAR

Behöver du någon att prata med? Att få dela 
sina tankar med någon kan göra skillnad.

Nu finns ett nytt quizspel om kristen tro, Stjär-
nans väg, att ladda ner gratis via appstore/
google play. Syftet med spelet är att låta kon-
firmander och andra få lära sig mer om kristen 
tro och tradition på ett underhållande sätt.

SVENSKA KYRKAN har förnyat sin 
kyrkohandbok enligt beslut av Kyrkomö-
tet. Den nya kyrkohandboken tas i bruk 
på pingstdagen.

BOKEN GER ramar, inspiration och stöd 
för församlingarnas gudstjänstfirande och 
ger samtidigt uttryck för Svenska kyrkans 
tro, bekännelse och lära. 
I kyrkohandboken finns ord-
ningar för gudstjäns-
ter som högmässa, 
dopgudstjänst, kon-
firmationsgudstjänst, 
vigselgudstjänst och 
begravningsgudstjänst.

DEN KYRKOHANDBOK 
som nu antagits är den 
åttonde för Svenska kyrkan, 

den senaste utgavs 1986. I uppdraget att 
ta fram en ny kyrkohandbok ingick att 
sträva efter ett inkluderande språk och att 
ta hänsyn till gemensamma ekumeniska 
dokument. 

Den nya kyrkohandboken har också ett 
övergripande barnperspektiv – eftersom 
allt fler familjer med barn firar gudstjänst.

DEN NYA kyrkohandboken för 
Svenska kyrkan tas i bruk på 
pingstdagen 20 maj. 

Fotnot: Även om kristenheten 
är uppdelad i olika kyrkor och 
samfund, så är det en enda 
världsvid kyrka. När delarna 
samtalar och samverkar kallas 
det för ekumenik.

I kyrkohandboken finns ordningar för gudstjänster som högmässa, dopgudstjänst,  
konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst.

SAMTALSSTÖD  
I SALTIS
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INSPIRATION, STÖD OCH RAMVERK
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TORSDAG 17  MAJ 
09.30-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Prästgården

16.00 Bibelseminarium 
Församlingshemmet 

19.30 Lions vårkonsert 
Margareta Bengtson, solist  
Nils Lindberg, piano,  
Jan Adefelt, bas  
Saltsjöbadens kyrkokör  
Katja Själander, dirigent 
Utdelning av Lions Club 
Saltsjöbadens stipendier.  
Entré 150 kr, under 18 år 
50 kr 
Uppenbarelsekyrkan

FREDAG 18 MAJ
Uppenbarelsekyrkan 105 år 
11.00 Konsert 
12.00 Lättlunch 
13.00 Visning av kyrkan 
Uppenbarelsekyrkan

PINGSTDAGEN 20 MAJ
11.00 Konfirmation
Assisikonfirmanderna 
Thomas Arlevall, präst 
Uppenbarelsekyrkan

17.00 Vi är blommor
Avslutningskonsert för 
terminen med körlekis, 
barn- och diskantkörerna, 
instrumentalister, komp-
grupp, EvaMarie Agnelid, 
dirigent
Uppenbarelsekyrkan

ANNANDAG PINGST 
21 MAJ
10.00 Mässa på en kvart 
Thomas Arlevall, präst 
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 23 MAJ
09.00 Morgonbön  
Skogsö kapell

18.30 Kvällsmässa  
Uppenbarelsekyrkan
 
TORSDAG 24  MAJ 
09.30-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Prästgården

SÖNDAGEN 27 MAJ
11.00 Bibeläventyrs- 
gudstjänst 
Thomas Arlevall, präst  
Christian Olsmalm, försam-
lingsassistent  
Fika vid Källan
Uppenbarelsekyrkan

16.00 ”Med Taube till Neapel” 
Jakob Högström. baryton
Dan Larsson, klarinett
Magnus Grönlund, gitarr
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 30 MAJ
09.00 Morgonbön  
Skogsö kapell

18.30 Kvällsmässa  
- avslutning för vårens  
kvällsmässor
Källan framför kyrkan 

19.00 Mingel  
Källan framför kyrkan
 
19.30 Försommarkonsert 
”Dansen, systrar, dansen” 
Vokalensemblen Alicia,  
Johan Ullén, piano,  
EvaMarie Agnelid, dirigent  
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAG 31  MAJ 
10.30 Babysångsgudstjänst 
-våravslutning 
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAGEN 3 JUNI
11.00 Mässa 
Gillis Simonsson, präst  
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAGEN 10 JUNI
11.00 Sommarlovsmässa 
Yvonne Iversen, präst  
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 13 JUNI
13.30 Sommarcafé 
Sommarmusik, kaffe och 
Skogsös underbara natur. 
Skogsö kapell

SÖNDAGEN 17 JUNI
11.00 Mässa 
Yvonne Iversén, präst
Thomas Arlevall, präst 
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 20 JUNI
09.00 Morgonmässa 
Efteråt enkelt kyrkfika 
Källan framför kyrkan

KALENDER
MIDSOMMARDAGEN  
23  JUNI 
17.00 Lekmannaled  
gudstjänst 
Tommy Braathen m fl 
Skogsö kapell

SÖNDAG 24 JUNI  
17.00 Gudstjänst 
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Skogsö kapell

ONSDAGEN 27 JUNI
09.00 Morgonmässa 
Efteråt enkelt kyrkfika 
Källan framför kyrkan

13.30 Sommarcafé 
Sommarmusik, kaffe och 
Skogsös underbara natur. 
Skogsö kapell

SÖNDAGEN 1 JULI 
17.00 Mässa  
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Kyrkkaffe kl 16.30 
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 4 JULI
09.00 Morgonmässa 
Efteråt enkelt kyrkfika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 8 JULI 
17.00 Mässa  
Thomas Arlevall, präst  
Kyrkkaffe från kl 16.30 
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 11 JULI
09.00 Morgonmässa 
Efteråt enkelt kyrkfika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 15 JULI 
17.00 Mässa  
Thomas Arlevall, präst  
Kyrkkaffe från kl 16.30 
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 18 JULI
09.00 Morgonmässa 
Efteråt enkelt kyrkfika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 22 JULI 
17.00 Mässa  
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Kyrkkaffe från kl 16.30 
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 25 JULI
09.00 Morgonmässa 
Efteråt enkelt kyrkfika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 29 JULI 
17.00 Mässa  
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Kyrkkaffe från kl 16.30 
Källan framför kyrkan

Freja Victoria Alva Ahlgren
Olle Emil Andersson
Maja Mirabel Hallander
Alexander Erik Christian Lefevre
Mathilde Ewa Lise-Lotte Colfach
Jacob Nils Karl Gahrén Johnson
Greta Iris Fredrika Hallberg Lindström
Fred Vilhelm Robert Nobel

 

Döpta Avlidna
Katrin Helena Eriksson
Britt Hammer
Sven Eric Claesson
Nita Lillevi Veronica Hansson Engman
Karl Gunnar Wallander
Britt Ingert Franzén
Nils Gösta Meyer
Stig Göran Sommar
Maud Annmari Tardelius

ÖPPETTIDER

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Måndag, onsdag-fredag kl 09.00–11.30 samt 
kl 13.00–15.00. 
Tisdagar kl 10.30–11.30 samt kl 13.00–15.00
Kontakta oss för att boka tid för samtal, dop, bröllop 
eller begravning och för andra frågor. 

UPPENBARELSEKYRKAN
Vardagar kl 08.00–16.00
Lördagar kl 09.00–16.00 
Söndagar kl 09.00–16.00

SKOGSÖ KAPELL
Vardagar kl 08.00–16.00
Lördagar kl 09.00–16.00 
Söndagar kl 09.00–16.00

OBS under sommaren kan förändrade öppettider  
förekomma, se svenskakyrkan.se/saltsjobaden

En gemenskap. En tillhörighet. Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan, kontakta expeditionen  
08-748 19 00, Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden eller saltsjobadens.forsamling@svenskakyrkan.se.
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HUR KAN en hållbar tro se ut? Jag tror att ett sätt är så här:  
En onsdagskväll i april ledde jag kvällsmässa i kyrkan tillsam-
mans med SKU, Svenska Kyrkans Unga. Deras främsta 
uppgift är att verka lokalt för barn och ungdomar i Salt-
sjöbadens församling. Bland många goda saker som de 
gör är ungdomsmässor och ungdomskvällar just en sådan 
uppgift och det här var just en sådan kväll. Samlade runt 
altarringen satt ett 20-tal ungdomar och några vuxna 
för att fira mässa. Många av dessa ungdomar var 
där i sin roll som unga ledare i församlingen, 
men en och annan konfirmand fanns också 
där. Två ledartjejer i 16-årsåldern hade fått 
som uppdrag att förbereda en text att 
läsa och sedan säga något personligt om 
texten. De unga tjejerna läste ”Fotspår i 
sanden”. En berättelse om en man som 
hade en dröm:  

En natt hade en man en dröm. Han drömde att 
han gick längs en strand tillsammans med Gud.  
På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv 
fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns 
spår i sanden av två par fötter: det ena spåret var hans, 
det andra var Guds. När den sista delen av hans liv 
framträdde såg han tillbaka på fotspåren i sanden.  
Då upptäckte han att många gånger under sin levnads-
vandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte 
också att detta inträffade under hans mest ensamma och 
svåra perioder av sitt liv. 
Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud 
om detta. ”Herre, Du sa den gången jag bestämde mig 
för att följa Dig att Du aldrig skulle överge mig utan gå 
vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under 
de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara 
ett par fotspår. Jag kan inte förstå att Du lämnade mig 
när jag behövde Dig mest. 
Gud svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och skulle 
aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidan-
de. När du såg bara ett par fotspår - då bar jag dig. 

SEDAN BERÄTTADE de två unga ledartjejerna personligt om 
vad tro och tvivel var för dem, om sånt som ger hopp och sånt 

som är svårt och jobbigt och hur det har med tro att göra. 
För mig är det något stort! Stort att dessa tonårstjejer hade 
tänkt och funderat om tro och tvivel. Stort att de vågade 
berätta om detta för oss i kyrkan denna kväll. Det krävs 
mod att göra något sådant. Precis så ser en hållbar tro ut 

för mig. Precis så tror jag att vi växer som människor 
och kristna. Precis så tror jag att vi blir en hållbar 
kyrka som ger plats för människor att finna sin 

Gud och själv bli funnen av 
Gud. En kyrka som ger plats för 

möten mellan människor att 
dela tankar om tro och tvivel. 

OM BARA några dagar är det 
pingst och då står 18 nervösa 

och förväntansfulla 15-åringar beredda att 
konfirmeras i vår kyrka. Och bara en månad 
senare, i juni, ytterligare 50 stycken 15-åringar 
som konfirmeras i Strömstad kyrka i samband 
med församlingens sommarläger. Det är närstan 
70 ungdomar som konfirmeras enbart i Saltsjö- 
badens församlings egen regi. Det är stort! 

OCH DET ÄR stort med bönen för varje konfir-
mand: ”Må Guds goda ande leda dig på alla dina 

vägar.” Och det är sannerligen stort att tänka sig att 
dessa ungdomar vill säga ja till konfirmationens fråga: 
”Vill ni med Guds hjälp försöka leva i tro och kärlek till 
Gud och era medmänniskor och hela skapelsen?” 

SÄKERT ÄR det så att många av dessa ungdomar inte är 
klara med vad de tänker om Gud och kristen tro. Ändå 

instämmer de i ett gemensamt Ja, till en tro som bär 
och ett liv i kärlek. 
Ja, precis så kan en hållbar tro se ut! 

Jag önskar er en välsignad sommar!

  

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Lyssna till... 
...härlig musik i vår kyrka under maj. Jazz, 
folkmusik, visor, psalmer samsas med klassiskt, 
nationalromantik och alfabetssånger.

Ta chansen... 
...att slinka in i kyrkan en varm dag. Känn 
lugnet, njut av den svala luften, upptäck 
konsten och låt tankarna vandra fritt. 

Njuter av... 
...Våren! Naturen ändrar form och färg nästan 
varje dag. Och så koltrastens sång, finns det 
någon vackrare vårsång än den?! 

TANKEN 
med kyrkoherde Thomas Arlevall

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

THOMAS JUST NU

En hållbar tro


