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nya sätt att vara kyrka
kyrkan Har i alla tider stått för 
utmaningen att hitta en god balans mellan 
tradition och förnyelse. Å ena sidan är 
kyrkans centrum detsamma som för 2000 
år sedan, det glada budskapet om Jesus 
Kristus. Å andra sidan behöver kyrkan 
kunna kommunicera det på ett begripligt 
sätt till sin omvärld. 

Genom århundraden har kyrkan fallit i 
olika diken. Ibland har kyrkan lagt all kraft 
på att försvara de yttre formerna, ramverket 
och därigenom dolt vad som är kärnan. Vid 
andra tillfällen har kyrkan blivit så mån om 
att vara lyhörd och anpassningsbar för sin 
omvärld att den förlorat sitt eget centrum 
och därigenom upphört att vara kyrka, 
förutom till namnet.

i  Boo församling arbetar vi aktivt 
att, utifrån en tydlig grund, låta både tra-
ditionella och nya uttryck finnas sida vid 
sida.  Det innebär att vi fortsätter sjunga 
”stilla natt” under julen, fira andakter på 
våra äldreboende och njuta av maffiga 
konserter. 

Samtidigt firar vi nya gudstjänster 
som ”Himmel & pannkaka” och ”Mer-
AvSöndag” och erbjuder introduk-
tionskurser i kristen tro via ”Alpha 
Film Series”. Vi eftersträvar en ständig 
reflektion kring hur vi kan vara 
relevanta utifrån det uppdrag som är 
kyrkan givet.

Vi arbetar även med nya sätt att kommu-
nicera. Under en längre tid har vi sett över 
formerna för detta.  Arbetet är inte klart 
utan kommer att fortsätta framöver. 

en av de saker vi kommit fram till är 
att Boo församlingsnytt i sin nuvarande form 
har spelat ut sin roll. Vid sidan av annonser 
i tidningar och sociala medier behöver vi 
fortfarande trycka vårt eget material, men 
det kommer att bli på andra sätt framöver. 
Numret du har framför dig är därför sista 
numret av Boo församlingsnytt och innehål-
ler vid sidan av ett framåtblickande, en god 
portion nostalgi.

Bild: gustaf Hellsing, ikon

närmast väntar advent och jul i kyrkans värld, 
en tid på året då församlingen är extra mån om att bevara 
tradition och igenkänning. Varmt välkomna till det rika 
utbud av gudstjänster där vi tillsammans gläds över det 
förunderliga att Gud blev människa och föddes rakt in i 
vår verklighet.

Henrik roos  
kyrkoHerde
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framöver kommer du att se färre  
affischer (miljötänk) och istället möta oss på 
vår hemsida och i sociala medier. 

Kanske har du redan sett våra digitala 
skärmar? Dessa är första steget till mer kom-
munikation. Skärmarna gör att vi kan vara 
mer alerta och aktuella med det som händer i 

nya digitala tider 
knackar på dörren ... 

församlingen. De ger också större möjlighet till 
variation av innehållet jämfört med affischer 
och annan tryckt media.  

För närvarande finns två skärmar i Kyrkans 
hus, men fler kommer, bland annat vid Boo 
kyrka. 

en annan förändring är att vår tid-
ning Boo församlingsnytt, som har delats ut till 
samtliga hushåll i Saltsjö-Boo under många år, 
kommer att upphöra i och med detta nummer. 

Kanske kommer en del sakna den, men vi 
kan lova att ni inte kommer att hållas ovetande 
om vad som händer i församlingen framöver. 

Nr 2/88 var ett av de sista numren i det 
gamla formatet. På omslaget ser vi den nya 
kyrkoherde Staffan Hellgren. 

Nu anställdes en informatör som fick ge försam-
lingsbladet en ansiktslyftning. Det tidigare bladet 
blev en riktig tidning i A4-format och kom ut med 
sitt första nummer 1989.  Tidigare hade kyrkorådet 
varit ansvarig utgivare och tidningen hade ett eget 
redaktionsutskott som då bestod av Anders Nord-
mark, Per-Birger Kalldin och Margareta Huzelius. 
Redaktör var Lennart Holmsten.

Första numret med färg kom lagom till jul 1994. Tidningen var 
tryckt på glättat papper med en och annan sida i färg men i övrigt 
svartvit. 

Det skulle dröja fram till 2001 innan tidningen skulle bli helt  
i färg. I samband med det gjordes en ordentlig uppdatering av  
utseendet och tidningen började tryckas på ett obestruket lite 
strävare papper som vi än idag känner igen. 

Loggan, med kyrkan inskriven i ordet Boo, följt med under alla år. 

Tiderna förändras. Omslaget 
till nr 2/1989 skulle vara helt 
omöjligt att trycka idag. 

Boo församling är inne i en förändringsfas där  
vi allt mer kommer att gå från information till 
kommunikation. 
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Helena Engardt, då Kåhlman, och Barbro Bexander, två kända musik-
profiler i Boo församling vid pianot i nummer 2/1998.

Nog känns hon igen trots att åren 
har gått. För 28 år sedan i nr 3/89 
hälsades Birgitta Rönnqvist väl-
kommen. Hon är still going strong 
som diakon.

Nummer 2/98 ägnades åt kyrkan inför år 2000 då kyrka och stat 
skulle skiljas åt. Och nog känner vi igen personen på bilden, Kenneth 
Hertzman, fortfarande aktiv som förtroendevald i Boo församling. 

... tack och farväl Bfn!

Mer kommunikation framöver! Digitala skärmar  
är en del i den förändring som församlingen 
arbetar med.

Redan till våren kommer nämligen vårt första 
nya program. Programmen kommer innehålla 
aktuell information och någon kortare text. 
Just nu filar och vässar vi på det nya formatet. 
Tanken med förändringen är att vara mer vital 
och kunna anpassa programmen mot olika 
grupper i församlingen. 

När det första programmet dimper ned i 
era lådor är ni mer än välkomna att ge respons. 
Både positiv och negativ. Men allra helst kon-
struktiv, för vi är inne i en process där alla tan-
kar och idéer om arbetet är mer än välkomna. 

eftersom detta är det sista numret 
av Boo församlingsnytt kommer här ett ax-
plock ur tidningens historia. Samtidigt vill vi 
redaktörer rikta ett stort tack till alla er som på 
något sätt bidragit genom åren. Utan er hade 
det inte blivit någon tidning. Tack!

Boo församlingsnytt  3 | 2017  5
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kort & gott

Ny personal
vi Hälsar våra nya medarbetare varmt 
välkomna: David Sjogerlöv, präst, Leenah Malmi 
Pauser, finsktalande präst, Lucas Mellergård, präst, 
Hanna Beckström, präst, Anna Hallberg, försam-
lingspedagog, Johan Dahlén, kyrkogårdsförestån-
dare och Eva Blom, kyrkogårdsarbetare.

leenaH malmi pauser, vår nya finsk
talande präst delar sin tjänst mellan Boo, 
Gustavsberg-Ingarö och Nacka.  Till våren 
startar hon en ny verksamhet i Boo där du 
som är intresserad ges möjlighet att möta 
Bibeln genom skapande, se ruta sid 9. 

Missa inte Leenahs betraktelse på tidning-
ens baksida. 

Bibelskola med vår 
finsktalande präst 

kyrkovalet 2017 Blev historiskt stort. 
Nästan 200 000 stockholmare röstade, en 

ökning med närmare 70 procent jämfört med 
förra valet. Det är det högsta valdeltagandet i 
Stockholms stift sedan det grundades 1942. 

Valdeltagandet till fullmäktige i Stockholms 
stift låg på 22,87 procent. Högst i Sverige. En 
ökning med 9,55 procentenheter jämfört med 
2013. Tolv nomineringsgrupper blir represen-
terade i stiftsfullmäktige. Störst bland dessa är 
Socialdemokraterna med 28,83 procent.

I det nationella valet till Kyrkomötet förblir 
Socialdemokraterna största nomineringsgrupp 
följt av posk och Centerpartiet. 

i  Boo församling var valdeltagandet 
betydligt högre än rikssnittet – 20,98 procent – 
en fördubbling från 10,37 procent i kyrkovalet 
2013.

Dubbelt så många röstade i Boo församling
Kyrkovalet 2017

Två nya grupper tog sig in i Boo församling, 
Sverigedemokraterna som får två mandat och 
Centerpartiet fyra. 

Socialdemokraterna tappar ett mandat 
till nio, men är fortfarande största nomine-
ringsgrupp med drygt 34 procent av rösterna. 
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och 
Borgerligt alternativ tappar och får båda fem 
platser i kyrkofullmäktige.

slutlig mandatfördelning för Boo 
församling:
•	 Socialdemokraterna	(S) 34,34 %, 9 mandat 
•	 Borgerligt	alternativ	(BorgA) 19,49 %,  
 5 mandat
•	 Centerpartiet	(C) 16,36 %, 4 mandat
•	 Partipolitiskt	obundna	i	Svenska	kyrkan	 
 (PoSK) 20,83 %, 5 mandat
•	 Sverigedemokraterna	(SD) 8,98 %, 2 mandat

den 14-18 mars 2018 kommer biskop 
Eva Brunne på visitation i vårt kontrakt, det 
vill säga pastorat och församlingar i Nacka och 
Värmdö kommun. Hon ska träffa församlings-
bor, medarbetare, ideella och förtroendevalda 
och samtala om gemensamma möjligheter och 
utmaningar i att vara kyrka.

Biskopen ser visitationen som ett bra tillfälle 
att lära känna församlingarna, hur de fung-
erar, och vad församlingsbor, medarbetare och 
förtroendevalda brottas med och gläds åt. Till 
Boo kommer Eva Brunne fredag 16 mars för 
att delta i den dagliga verksamheten, men även 
till en gemensam gudstjänst för hela kontraktet 
på söndagen.

– Det är glädjande att biskopen hälsar på 
och för att se vår del av stiftet, säger kyrkoherde 
Henrik Roos. 

Senast en biskop var på visitation i Boo var i 
januari 2008 och då Caroline Krook.  

Biskopsvisitation  
14 –18 mars

Ett mycket uppskattat inslag i bfn har varit 
vårt korsord. Konstruktören bakom korsorden 
heter Gull-Britt Norling. Vi redaktörer vill 
framföra vårt allra varmaste tack till henne för 
alla kluriga ord och bilder som vävts ihop till 
utmanande kryss under alla år. 

Stort tack, Gull-Britt! 

Tack för alla kryss!

Leenah Malmi Pauser, ny finsktalande präst.
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kort & gott

arBetskretsen årliga julBasar 
äger i år rum i samband med dagledigträffen 
den 7 dec kl. 13 med Johan Wennerstrand. 
Basaren öppnar kl. 13. Försäljning av hant-
verk, lotterier och servering i och utanför 
Mariasalen. Även loppis hela dagen i café 
Brunnen som har öppet kl. 9-16.

Varmt välkomna!

Julbasar och loppis  
i Kyrkans hus

under flera år Har Boo församling 
målinriktat arbetat med att bli en allt grönare 
och miljömedveten arbetsplats och församling. 
I mars nästa år tas nästa steg när det är dags 
för miljödiplomering för Fas 2. Då kommer 
Boo vara bland de mest miljömedvetna för-
samlingarna i Stockholms stift. 

omställningen till en mer hållbar utveck-
ling startade med den så kallade Skräpmässan 
i Boo kyrka 2008. I mars 2015 fick försam-
lingen förtjänstfullt ta emot diplom för Fas 1 i 
Svenska kyrkans miljöarbete. 

Till skillnad från näringslivets lednings-
system iso 14001 bygger Svenska kyrkans 
miljödiplomering även på en teologisk grund 
som rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska 
och andliga perspektiv. En viktig tanke är det 
globala perspektivet, att vi alla lever i ett och 
samma hushåll. Miljöproblem känner inte 
några landsgränser. Vi är en kropp, och lider 
en del återverkar det på det övriga.

myCket gott Har åstadkommits i Boo 
under de gångna tio åren. På Boo kyrkogård 
används numera bara elbilar och byggnaderna 
värms till övervägande delen av bergvärme. 

– Men bara för att vi snart nått Fas 2 kan 
vi inte slå oss till ro. om vi verkligen avser att 
vara en del i en hållbar utveckling krävs det att 
vi ständigt är på tå och arbetar med förbätt-
ringar, säger kyrkoherde Henrik Roos. 

– För miljöarbetet blir aldrig färdigt. 

Boo församling har 
blivit allt grönare

välkommen att Handla för en 
rättvisare värld! 

Att ge bort julklappar är att visa omtanke. 
I år vill vi uppmana dig att skänka en tanke 
till fler än bara mottagaren. Genom att köpa 
miljö- och rättvisemärkta klappar ger du 
omtanke till klimatet och miljön, och även till 
dem som har producerat varan.

Lagom till jul har Boo församlings egen 
Rättvisebutik i Kyrkans hus fått in nya pro-
dukter. Här finns ett stort utbud av varor som 

Handla julklappar i Rättvisebutiken
alla är märkta med Fair Trade-märket, och det 
mesta är även ekologiskt. Välj bland tvålar, te, 
nyckelringar, honung, väskor och mycket mer. 

Rättvis handel är inte bistånd – det är ett 
handelssamarbete mellan producenter, impor-
törer, butiker och konsumenter, som präglas 
av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla 
parter. Rättvis betalning, goda arbetsförhål-
landen, långsiktighet, respekt för mänskliga 
rättigheter och för miljön möjliggör på sikt 
ekonomisk och social utveckling.

Gudstjänster i Boo
vi firar vanligtvis Högmässa 
varje söndag kl 11 i Boo kyrka. 

Vill du veta detaljer såsom vem som är 
präst eller om någon av våra körer sjunger? 
Det hittar du alltid på svenskakyrkan.se/
boo eller i lokaltidningen Nacka-Värmdö 
Posten. Där finns vi i predikoturen eller 
bland annon serna.  Varmt välkommen att 
dela söndagens gemen skap med oss!

från oCH med veCka 50 är det  
äntligen dags för församlingens nya mötes-
plats vid Tollare torg att slå upp portarna. 
Här kommer finnas möjlighet att slå sig ned 
och dricka en kopp kaffe, äta en kaka och 
kanske samtidigt passa på att handla någon 
julgåva i församlingens rättvisebutik. Håll 
ögonen öppna inför våren då verksamheten 
i vårt café kommer att utökas.

Äntligen Tollare!
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advent ocH jul i boo Församling
Eventuella programändringar

hittar du på hemsidan 

svenskakyrkan.se/boo

första advent, sö 3 dec kl. 9.30 
OBs! i Boo kapell  
Adventsgudstjänst Andreas Nerelius. 
Kören Cantiga och Septimen. Börje 
Westerlund, trumpet 

första advent, sö 3 dec kl. 11  
i Boo kyrka Adventsgudstjänst 
Henrik Roos. Kyrkokören Vokalen. 
Börje Westerlund, trumpet

första advent, sö 3 dec kl. 15  
i Boo kyrka Adventsgudstjänst med 
små och stora  Anna Geijer Lind-
gren. Körlekis, Miniorkören och 
Diskantkören. Börje Westerlund, 
trumpet

adventtisunnuntai 3 joulukuuta 
klo 13 gustavsbergin kirkossa  
Suomalainen jumalanpalvelus  
Leenah Malmi Pauser. Kirkkokahvit.

andra advent, sö 10 dec kl. 11  
i Boo kyrka Högmässa Andreas 
Nerelius

tredje advent, sö 17 dec kl. 11  
i Boo kyrka Högmässa med dop 
Andreas Nerelius

adventtisunnuntai 17 joulukuuta 
klo 11 kirkontalolla, Orminge C  
Suomalainen jumalanpalvelus  
Leenah Malmi Pauser. Gun-Britt 
Ståhle, urkuri

För julprogrammet, se ruta här intill!

nyårsafton 31 dec kl. 11  
i Boo kyrka Högmässa  
Anna Geijer Lindgren

nyårsafton 31 dec kl. 16  
i Boo kyrka Nyårsbön Bo Rosen-
gren. Anders Modigh, cello. Helena 
Engardt, sång och piano

nyårsdagen 1 jan kl. 16  
i Boo kyrka Högmässa  
Andreas Nerelius

Lördag 6 jan, trettondedag jul, 
kl. 16 i Boo kyrka 
Musikgudstjänst med kyrkokören 
Vokalen Gaudete av A. Öhrwall 
Margareta Stripple Drakenberg, dir.  
Tommy Mellberg

söndag 7 jan kl. 11 i Boo kyrka 
Högmässa Tommy Mellberg

söndag 10 dec kl. 15 i Boo kyrka Barnens luciatåg Anna Geijer Lindgren.  
Körlekis, Miniorkören och Diskantkören under ledning av Sara Lindroth  
och Maria Westerlund. 

tisdag 12 dec kl. 12 i kyrkans hus Lucia – julkonsert Nonakören och  
musiker under ledning av Helena Engardt. 

On 13 dec kl 19 i Boo kyrka Lucia och julton Boo kammarkör, Cantiga och  
Septimen. Dir: Sara Lindroth och Helena Engardt.  Anders Modigh, cello.  
Helena Engardt, piano.

sö 17 dec kl 15 och 18 i Boo kyrka Julkonsert med stjärnglans 
Boo kammarkör i ett unikt musikaliskt möte med Sveriges jazzelit. 
Dirigent Helena Engardt. Biljettförsäljning på bookammarkor.se

Lö 6 jan, trettondedag jul, kl. 16 i Boo kyrka Musikgudstjänst med kyrkokören 
Vokalen och musiker. Gaudete av A. Öhrwall. Margareta Stripple Drakenberg, dir. 
Tommy Mellberg, präst

Lö 10 mars kl. 15 i Boo kyrka Barnkörkonsert med Dan Bornemark och musiker 
Diskantkören, Körlekis och Miniorkören

sö 8 april kl. 17 i Boo kyrka Rejoice Konsert med kyrkokören Vokalen och  
Boo Kammarkör. Dir: Margareta Stripple Drakenberg och Helena Engardt

Välkommen på konsert!

Julafton 24 dec kl. 10 i Boo kyrka Samling vid krubban  
Anna Geijer Lindgren

Julafton 24 dec kl. 12-14 i kyrkans hus Julstuga  
Sophie Sköldeberg, Pia Guillard, husmor. Julsånger med  
Gundega Novotny, piano. Silja Heino, flöjt. 

Julafton 24 dec kl. 17 i Boo kyrka Julbön  
Birgitta Rönnqvist. Kristina och Sara Sjöström, sång.

Julafton 24 dec kl. 17 OBs! i Boo kapell  Julbön 
Henrik Roos. Mona Rosell, orgel och fiol. 

Julafton 24 dec kl. 23 i Boo kyrka Midnattsmässa 
Andreas Nerelius

Juldagen 25 dec kl. 07 i Boo kyrka Julotta 
Henrik Roos. Julottekören. Trumpet

Juldagen 25 dec kl. 07 OBs! i Boo kapell Julotta 
Andreas Nerelius. Mona Rosell, orgel. Pelle Olofsson, trumpet

Juldagen 25 dec kl. 09 i kummelnäs kapell Julotta  
Henrik Roos. Julottekören. Trumpet

annandag jul 26 dec kl. 11 i Boo kyrka Högmässa 
Anna Geijer Lindgren

Fira jul med oss!
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i samarbete med

alla aktiviteter äger rum 
i kyrkans hus i orminge c 
om ej annat anges.  
kontaktuppgifter till för-
samlingens personal och 
förtroendevalda hittar du 
på sid 11. 

på gång i Församlingen

kyrkan är öppen
Kyrkan är öppen i samband med 
kyrkliga handlingar och gudstjäns-
ter, torsdag till och med söndag. 
För mer info 08-747 66 01

kyrkans Hus
Kyrkans hus, reception och café är 
öppet: må, ti, to kl 9-12 och 13-16, 
on 13-17.30, fr 9-12

gudstjänster
Söndagens huvudgudstjänst firas 
nästan alltid som mässa i Boo 
kyrka kl.11. Kyrkans program 
annonseras i lokalpress, genom 
affischering och på församlingens 
hemsida: svenskakyrkan.se/boo.

morgonmässa
Onsdagar kl. 8.30 firar vi mässa i 
Kyrkans hus. 

ungdomsmässa  
för alla
Varje tisdag firar vi Ungdomsmässa 
för alla i Kyrkans hus kl. 18.  
Se affischer och predikotur för 
mer info. Start 16 jan.

mer av söndag
Mer av söndag firas 18/2, 15/4 i 
Kyrkans hus kl 14 -16 Se hemsida 
och predikotur för mer info. 

kör för alla
Projektkör för dig från 18 år. Start 
7/2. Info: Maria Westerlund

kyrktaxi
Alla församlingsbor som har behov 
av att åka taxi till gudstjänsten på 
söndagen och konserter får göra 
detta kostnadsfritt. Ring expeditio-
nen för info.

mötesplatser

tisdagssoppa
Soppa, kaffe, kaka samt en stunds 
andlig spis. Ti kl.12. Pris 40 kr.   
Vårstart 9 jan.

regnBågen
Aktivitetsgrupp för boende på 
Rodret, Kompassen och Ametisten 
m.fl: 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 24/5  
Tid: 18-19. Info: Birgitta Rönnqvist

träna svenska!  
fredagsträff med  
måltidsgemenskap
Öppen mötesplats för enastående, 
ensamstående föräldrar samt för 
dig som vill träna svenska. Middag, 
barnaktiviteter, träna-svenska-bord, 
umgänge, andakt. Fr 9/2, 9/3, 13/4, 
18/5. Tid: 17–19.30. Info: Sophie 
Sköldeberg, Pia Guillard

unite danCe
Dansprojekt för dig i åldern 16-30 
år. Både dansvana och dansovana 
välkomna! Info: Sophie Sköldeberg. 

torsdagsträffen  
i Café Brunnen
Samvaro, skapande, stillhet och 
språkcafé. To kl 1315.  
Info: Pia Guillard. Start 11 jan.

kyrkliga arBetskretsen
Arbetskretsen träffas må kl. 12 
(ojämna v). Start 15 jan

suomalaista toimintaa
Suomalaiset jumalanpalvelukset 
Kirkon talolla: klo 11: 17/12, 21/1, 
18/2, 22/4, 13/5. Klo 10: 1/4.  
Pappi: Leenah Malmi Pauser

Keskustelupiiri Kirkon talolla  
klo 13.00: 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 12/4, 
26/4, 24/5. Leenah Malmi Pauser

träffar för daglediga
Sång och musik, kaffe med dopp. 
Varje träff inleds med en andakt. 
Torsdagar kl. 14. Pris: 30 kr. 
25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 17/5

oasen
Mötesplats för dig som lever i en 
utsatt tillvaro. Möjlighet att äta 
något till symbolisk kostnad. Vi är 
också behjälpliga i kontakter med 
myndigheter och liknande.  
Ti kl 13-14.30 Info: Pia Guillard.  
Start 9 jan

föreläsning
Livslögnen  
Öppen föreläsning för vuxna om  
alkohol, narkotika, doping och 
tobak med Richard Karlsson. Kaffe 
och smörgås i pausen. Fri entré. 
Ingen föranmälan krävs. 29/jan, 
12 feb, 12 mars, 16 april kl 18-21  
i Kyrkans hus

kropp ocH själ

enskilda samtal
I enskilda samtal med en präst 
eller diakon kan du prata om allt. 
Den du talar med har tystnadsplikt. 
Samtalen är kostnadsfria. Tidsbe-
ställning: 08-747 66 00 (vx Boo 
församling).  
Jourhavande präst tel 112.

samtalsgrupp vid sorg
Samtalscirkel för att utbyta tankar 
och dela erfarenheter i sorgen 
efter en nära anhörig. Info och 
anmälan: Karin Gustafsson   

må Bra-gruppen
Börja veckan med en skön pro-
menad! Efteråt kaffe och samtal.  
Måndagar kl.10, samling Kyrkans 
hus. Ingen föranmälan krävs. Info: 
Karin Gustafsson. Start 5 mars

retreatdag 
Lö 17 mars kl. 9-16:30 i Kyrkans 
hus. Info och anmälan senast 12/3 
till Pia Guillard eller Eva Broo

senior-qigong
Ti kl. 11. Info: Eva Broo.  
Start 16 jan

öppen qigong-träning 
jiCHu gong
Ti kl.18.00. Varannan tisdag, ojämna 
veckor Info: Eva Broo. Start 16 jan

frigörande andning
Friskvårdsmetod för kropp och 
själ. Gruppandning ti kl.18.30  
För att andas i grupp krävs först 
ett enskilt samtal. Tidsbokning: 
Eva Broo.  Varannan tisdag, ojämna 
veckor. Start 16 jan

friskvård för par-
relationer 
Vi samtalar om relationer och 
kommunikation utifrån olika te-
man. Kontakt: Sophie Sköldeberg.

andlig Fördjupning

BiBelstudium 
Varannan torsdag, ojämna veckor 
kl. 19-21. Info: David Sjogerlöv. 
Start 18 jan 

KaKSIKIeLINeN RaaMaTTUKOULU •  
FINSK-SVENSK BIBELSKOLA GENOM EGET SKAPANDE

För dig som är intresserad av ett 
möte med Bibeln genom eget ska-
pande. Inga förkunskaper behövs. 
Vi träffas fem gånger under våren: 
31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3 kl. 
18.3020. Kursen är på både finska 
och svenska. Kostnad 250: för 
material och fika. anmälan senast 
26/1 till leenah.malmi.pauser@
svenskakyrkan.se

Sinulle, joka olet kiinnostunut 
tutustumaan Raamattuun oman 
luovuuden kautta. Kokemusta ei 
tarvita. Tapaamme viisi kertaa ke-
vään aikana: 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 
28/3 klo18.3020. Hinta 250:  
sisältäen materiaalin ja kahvit. 
Kurssi on kaksikielinen. Ilmoittau-
tuminen 26/1 mennessä: leenah.
malmi.pauser@svenskakyrkan.se

Cafét i Kyrkans hus i Orminge 
C håller öppet alla vardagar 
mellan jul och trettonhelgen  
kl. 9-12. Välkomna!

öppettider i Cafét
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alla aktiviteter äger rum 
i kyrkans hus i orminge c 
om ej annat anges.  
kontaktuppgifter till för-
samlingens personal och 
förtroendevalda hittar du 
på sid 15. 

på gång i Församlingen

öppen ignatiansk  
meditation
Vad är den innersta önskan med 
mitt liv? Är det en fråga som skulle 
kunna var din? Då kan Ignatius 
andliga övningar vara något för dig. 
Samtal och bibelmeditation. Info 
och kontakt: Eva Broo. Kostnads-
fritt. Varannan måndag, ojämna 
veckor kl. 18. Start 15 jan

alpHa
Introduktion till kristen tro. Här får 
du möjlighet att tillsammans med 
andra nyfikna utforska de stora 
livsfrågorna ur ett kristet per-
spektiv. Info och anmälan: Sophie 
Sköldeberg. On kl 18.30. Start 14/2 

Beta 
Uppföljningskurs till alpha. Info och 
anmälan: Henrik Roos. On kl. 18.30 
Start 14/2

barn ocH ungdoms- 
verksamHet

kyrkans öppna för-
skola
Barn 05 år är välkomna tillsam-
mans med en vuxen.  Vi leker och 
fikar till självkostnadspris. Ingen 
anmälan behövs. Vårstart v. 3

valen
Kyrkans hus, Orminge C: 
Ti 9-11.30, sångstund kl 9.30  
To 9-11.30.  Fr 9-11.30, sångstund 
9.30. Syskonpyssel 10.30  
Info: Tove Fylking. Start 16 jan

lilla Hjärtat
Kummelnäs kapell:  
Må 9-11.30 rytmik kl 9.30  
Fr 9-11.30, syskonrytmik kl 9.30 
syskonpyssel kl 10.30. 
Info: Maria Westerlund. Start 15/1

BaByCafé i valen
De yngsta barnen är välkomna 
tillsammans med en vuxen/vuxna. 
Vi leker, fikar, sjunger och lär känna 
varandra. Fika till självkostnadspris. 
Ingen anmälan behövs. On kl. 13-
15, sångstund kl 13.30. Info: Tove 
Fylking. Start 17 jan

Barnrytmik
Musik för barn 0-6 år. Vi sjunger, 
ramsar, spelar och dansar. För barn 
med föräldrar. Ingen anmälan. 
Start v. 3

Kummelnäs kapell: 
Må 9.30-10  
Fr 9.30-10 ”syskonrytmik” 
Öppna förskolan Lilla hjärtat är 
öppen kl. 9-11.30. Start v. 3

Kyrkans hus, Mariasalen: 
Torsdagar.  
• 13 år kl. 9.3010 (gå springa) 
• 711 mån. kl.10.3011 (sitta/krypa/
stå) 
• 06 mån. kl.11.1011.40 (ligga/
sitta) 
Öppna förskolan Valen är öppen 
kl. 9-11.30. Info: Maria Westerlund. 
Start v. 3

Himmel oCH pannkaka
Vardagsgudstjänst med små och 
stora. I gudstjänsten får vi smaka på 
en bit av himlen, och efteråt får vi 

äta riktiga pannkakor. Fr kl. 10.30. 
16/2, 16/3, 27/4, 18/5

stödgrupp för Barn 
oCH unga i sorg
Har du förlorat en nära anhö-
rig? Här får du träffa andra med 
liknande erfarenheter. Info och 
anmälan: Sophie Sköldeberg

dax
För dig 7-12 år. Vid varje träff lagar 
vi mat, äter och pysslar. Må kl. 15
18. Info och anmälan: Tove Fylking 
och Louise Demervik. Start 15 jan

dax tollare
För dig 7-12 år. Vid varje träff lagar 
vi mat, äter och pysslar. Ti kl. 15
18. Tollare folkhögskola. Info och 
anmälan: Tove Fylking och Fanny 
Nordberg. Start 16 jan

ungdomskväll
Mötesplats för ungdomar, från 13 
år.  Vi firar mässa och har olika pro-
gram. Ti kl. 16.30-21. Start 16 jan

ungdomsmässa för alla
Tisdagar firar vi Ungdomsmässa för 
alla i Kyrkans hus kl. 18. Start 16 jan

sCouterna
För dig 7-12 år. Plats: Arbetsgården/
scoutstugan. On kl.18-19.30. Info 
och anmälan: Fanny Nordberg.  
Start v. 3

ung ledare – BluB
I Boo församling erbjuder vi våra 
unga ledare en ettårig ledarutbild-
ning där man får verktyg för att 
kunna utvecklas som ledare. Info 
och anmälan: Timmy Ullhag

Boost
För dig som är konfirmerad.och 
vill fortsätta fördjupa dig i tron 
och livet. Info och anmälan: Timmy 
Ullhag. Start 18 jan

konfirmation
Läs mer på hemsidan eller hör av 
dig till Andreas Nerelius  
08-747 66 39

körlekis (4-5 år) On kl 16.10-16.50 i Kyrkans hus 
Anmälan och kontakt: Maria Westerlund. Start: v. 3

Miniorkören (6-7 år) 
On kl.16.50-17.30 Anmälan och kontakt: Maria Westerlund. Start: v. 3

diskantkören (8-12 år) 
Må kl. 16-16.40 Anmälan och kontakt: Maria Westerlund. Start: v. 3

Ungdomskören septimen (13-18 år). Inga förkunskaper krävs.  
Gospel, pop samt enklare klassisk musik.  
Må kl.17.30-18.45 Anmälan och kontakt: Therése Hamber. Start: v. 3

kören Cantiga Kör för dig som vill satsa mer och är 18+! All slags 
musik men med tyngdpunkt på klassiskt. Körvana krävs.  
Må kl.19-20.30 Anmälan och kontakt: Therése Hamber. Start: v. 3

nonakören. Damkör på dagtid. Ti kl.13-15. Helena Engardt

kyrkokören vokalen. Blandad vuxenkör. www.vokalen.se 
Ti kl.19-21. Margareta Stripple Drakenberg 

Boo kammarkör. För dig med körvana. www.bookammarkor.se  
To kl.19-21.30. Helena Engardt

Boofinkarna (60+) On kl. 14-15.30. Därefter fika! Kontakt: Margareta 
Stripple Drakenberg 

Alla körer övar i Kyrkans hus. 

körsång
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kyrkans Hus i boo  
Besöksadress: Utövägen 4, Orminge C  
Postadress: Box 3, 132 21 Saltsjö-Boo

växel 08-747 66 00. Bokning 08-747 66 01 
boo.forsamling@svenskakyrkan.se

växel och bokning har öppet: 
Må, ti, to, kl 912, on 1315, fr 912

kyrkans hus, reception och café är öppet:  
Må, ti, to kl 9-12 och 13-16; on 13-17.30, fr 9-12

boo kyrka Boo kyrkväg 8. Kyrkan är öppen i 
smb med kyrkliga handlingar och gudstjänster 
to-sö. För mer info, ring 08-747 66 01

kummelnäs kapell  
Kummelnäsvägen 70, tel 08-747 66 27

scoutstugan Kummelnäsvägen

präster
Kyrkoherde Henrik roos 08-747 66 06 
henrik.roos@svenskakyrkan.se

Präst eva broo eva.broo@svenskakyrkan.se

Präst Hanna beckström 
hanna.beckstrom@svenskakyrkan.se

Präst anna geijer lindgren tjl

Präst leenah malmi pauser 08570 380 86 
leenah.malmi.pauser@svenskakyrkan.se

Präst tommy mellberg 08-747 66 13 
tommy.mellberg@svenskakyrkan.se

Präst lucas mellergård 
lucas.mellergard@svenskakyrkan.se

Präst andreas nerelius 08-747 66 39 
andreas.nerelius@svenskakyrkan.se

Präst david sjogerlöv 
david.sjogerlov@svenskakyrkan.se

diakoni
Verksamhetschef/diakon birgitta rönnqvist 
08-747 66 11, birgitta.ronnqvist@svenskakyrkan.se

Diakon pia guillard 08-747 66 03 
pia.guillard@svenskakyrkan.se

Diakon karin gustafsson 08-747 66 23 
karin.g.gustafsson@svenskakyrkan.se

Diakon sophie sköldeberg 08-747 66 12 
sophie.skoldeberg@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent anna-stina persson 08- 
747 66 31 anna-stina.persson@svenskakyrkan.se

musiker
Verksamhetschef/organist Helena engardt 
08-747 66 18, helena.engardt@svenskakyrkan.se

Kantor margareta stripple drakenberg 
08-747 66 38 margareta.stripple@svenskakyrkan.se

Organist gundega novotny 08-747 66 19 
gundega.novotny@svenskakyrkan.se

Körledare therése Hamber 08-747 66 14 
therese.hamber@svenskakyrkan.se

Musikpedagog maria westerlund 08-
747 66 21 maria.j.westerlund@svenskakyrkan.se

verksamHet För 0-18 år
Verksamhetschef andreas nerelius 
08-747 66 39, andreas.nerelius@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsledare, louise demervik 
08-747 66 16, louise.demervik@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog anna Hallberg  
anna.hallberg@svenskakyrkan.se

Fritidsledare alexandra Hjelm  
08747 66 35, alexandra.hjelm@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent timmy ullhag  
08-747 66 08, timmy.ullhag@svenskakyrkan.se

Församlingsassistent tove Fylking  
08-747 66 32, tove.fylking@svenskakyrkan.se

Fanny nordberg 08-747 69 07 
fanny.nordberg@svenskakyrkan.se

kansli
Administrativ chef öjving svensson  
08-747 66 02, ojving.s.svensson@svenskakyrkan.se

Ekonomiansvarig lotta Frohm lindberg  
08-747 66 04, lotta.lindberg@svenskakyrkan.se

HR-specialist anna Hedlund 
08-747 69 01, anna.hedlund@svenskakyrkan.se

Fastighetsstrateg peter Hagsten  
08-747 66 24, peter.hagsten@svenskakyrkan.se

kyrkobokFöring ocH bokning
Administratör annica isby 08-747 66 01  
boo.forsamling@svenskakyrkan.se

Administratör cathrin dahlblom olsson  
08-747 66 01, boo.forsamling@svenskakyrkan.se

inFormatörer
Informatör christer engström 08747 66 05 
christer.engstrom@svenskakyrkan.se 

Informatör mathilda karlsson 08-747 69 11 
mathilda.karlsson@svenskakyrkan.se

mimmi kvist föräldraledig

reception/caFé
Caféansvarig lena lundqvist 08-747 66 37 
lena.lundqvist@svenskakyrkan.se

vaktmästeri
Vaktmästare/arbetsledare anders modigh  
08-747 69 12, anders.modigh@svenskakyrkan.se

Vaktmästare susanne ellestad  
08747 66 15, susanne.ellestad@svenskakyrkan.se

Vaktmästare karolina Holmberg 08-747 69 16 
karolina.holmberg@svenskakyrkan.se

Vaktmästare jan johansson tjänstledig

service
Husmor annika borg 08-747 66 17
annika.b.borg@svenskakyrkan.se

Husmor erja ojanen 08747 69 15 
erja.ojanen@svenskakyrkan.se

Lokalvårdare sanom eriksson 08-747 69 03 

Lokalvårdare klairung wahlström  
08-747 69 17

kyrkogårdsFörvaltningen
Boo kyrkväg 13, 08-747 69 00

Kyrkogårdsföreståndare johan dahlén  
08747 66 22  fax: 08715 93 16  
johan.dahlen@svenskakyrkan.se

Förvaltningsassistent catrin malmsjö ström 
08-747 66 29  
catrin.malmsjo.strom@svenskakyrkan.se

Arbetsledare, kyrkogården Håkan Hedin  
08747 66 25, hakan.hedin@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare thomas Holmberg  
gorgén 08-747 66 30  
thomas.holmberg@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare kenth jonsson 
08-747 69 06 kenth.jonsson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare och kapellvaktmästare  
eva blom 08-747 69 13  
eva.blom@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsarbetare och kapellvaktmästare 
lotta ekholm 08-747 69 02  
lotta.ekholm@svenskakyrkan.se

Förtroendevalda 2014 –2017

Fullmäktige

Ordf lotta sjöman (POSK) 070-678 01 23

1:e vice ordf daniel costa (S) 073-973 26 91

2:e vice ordf ingmar berthelsen (BA)  
070295 63 10 

kyrkoråd

Ordf margareta Huzelius (S) 08-747 69 08

1:e vice ordf kenneth Hertzman (BA)  
08-747 69 09

2:e vice ordf jim persson (POSK) 08-747 69 10

adresser ocH teleFonnummer
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uppBrott Betyder förändring. 
Både uppbrott och förändring kan vara skräm-
mande, oroa och skapa ängslan. 

De flesta av oss har varit med om omorga-
nisationsförändringar på våra arbetsplatser. 
Ibland handlar det om väldigt små justeringar 
men ordet omorganisationsförändring är långt 
och innehåller tre sammansatta ord. ordet i sig 
är omvälvande att uttala.  

låt oss se närmare på den stora dra-
matiska händelsen som skapade ett kraftfullt 
paradigmskifte i vår kulturkrets. Ingenting 
sker från en dag till en annan, oftast föregås 
förvandling av en process som leder framåt till 
det som komma skall. Vi människor är inte 
konforma, statiska eller särskilt rigida, inte 
heller det språk vi talar, språk förnyas ständigt 
och utvecklas och vi är följsamma till det som 
livet stakar ut åt oss även om det kan föregås av 
motspänstighet. 

först som sist

Mörker förvandlas till ljus
Så var det även när Messias den efterläng-

tade, han konungen, befriaren, han som kom 
med freden, Jesus snickarens son som vände 
upp och ner på begrepp som kärlek, förlåtelse 
och upprättelse. Han som såg det andra sett 
grumligt, som öppnade våra ögon för möjlighe-
ter till ett klart seende. Viljan till seende. Han 
gav oss valet att vilja. 

i  adventstidens evangelietexter 
fram till den fjärde advent finner vi uppma-
ningen om att vi ska vara på vår vakt, vi ska 
hålla oss vakna, vi ska lyfta på våra huvuden 
och vi läser om en riktning om att någon skall 
komma. I evangelietexten den sista advent, 
innan julnattens klimax, får vi veta vilken 
belöning som väntar oss i förvandlingens och 
längtans tid. Blicken som vänds mot oss, vi blir 
synliga, vi som hungrar ska bli mättade. 

Vi får veta att vår väntan om än utdragen, 
egentligen så lång som gamla testamentet är 

gammalt, kommer att bli vår befrielse. Vi får 
belöning för vår uthållighet, för vår vånda, vår 
oro och tveksamhet. 

om-organisations-förändring skedde då 
och sker nu. Mörker förvandlas till ljus, papper 
förvandlas till digitalskärmar, alla förändringar 
tar sin tid. Bilden av Jesus målades på linne-
dukar då och bilden av Jesus digitaliseras på 
bildskärmar nu. 

och ordet består! 
text: leenaH malmi pauser, präst.


