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Saltsjöbadens församling 
Adress: Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden Tel: 748 19 00 Fax: 717 49 09  
E-post: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: svenskakyrkan.se/saltsjobaden  
Sociala medier: facebook.com/saltsjobaden, twitter: @merasaltis  
Plusgiro: 10 00 64-5 Saltsjöbadens Diakoni Bankgiro: 119-3440

vill få information om Saltsjöbadens för-
samling via Saltaren visar den enkät som 
över 700 Saltisbor svarade på runt jul.

Roligt att så många uppskattar Saltaren! 
Det tar vi till oss och försöker göra Salta-
ren ännu mer läsvärd. 

Redan i detta nummer har vi gjort 
några små förändringar. Formatet är lite 
beskuret, vi har skruvat på rubriker och 
brödtext och vi har flyttat om en del av 
innehållet. Du hittar nu kyrkoherdens 
tankar på sista sidan och kalendariet på 
näst sista sidan. Men fokus ligger precis 

93%

POPULÄRT  
PÅ FACEBOOK 
 

 gott nytt år - videohälsningen 
från kyrkoherde Thomas Arlevall fick 
flera tusen visningar.

 värme i hjärtat - Camilla Uléns 
text i samband med att hon slutade 
berörde många.

 valnämnden - En bild på valnämn-
den (inkl två hundar) som organiserar 
kyrkovalet blev omtyckt. 
Följ Saltsjöbadens församling på  
facebook.com/saltsjobaden

Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september  
Tryckeri: Typografiska Ateljén 2017 Foto framsidan: Collage.

Svepet...
...Linnea Åkerman och Axelina Eriksson 
från Älgö har vunnit flera priser med 
kortfilmen ”Bakom herrens port”. 
Filmen är inspelad i Uppenbarelsekyr-
kan som ett slutprojekt på Kulturama.
Filmen handlar om en prästs behov av 
att vara sig själv efter gudstjänsten.  
Filmen finns på vimeo.com/185232616.

... 42,6 miljoner kronor samlades in 
under Svenska kyrkans julkampanj. 
Tack alla som på olika sätt bidragit till 
Svenska kyrkans internationella arbete 
som innebär att fler människor nu kan 
få mat, rent vatten, 
trygghet, sjukvård 
och utbildning.

... A cappella i 
världsklass bjöd 
Ringmasters på 
när de i början av 
februari besökte Up-
penbarelsekyrkan för 
en konsert med Saltsjöbadens kyrkokör. 
Deras sätt att tonsäkert blanda barber-
shopklassiker med popklassiker spred 
glädje hos publiken i Saltis.  
Se bilder från konserten på  
svenskakyrkan.se/saltsjöbaden

... Vid midnattsmässan på julafton slogs 
”insamlingsrekord” med nästan 15 000 kr 
i kollekten till Stockholms stadsmissions 
arbete.

Arne 
Celius 
Förman 
Skogsö
748 19 21

Tom 
Hedberg 
Vaktmästare 
Kyrkan, Skogsö
748 19 22

Tommy  
Zakrisson 
Vaktmästare 
Kyrkan, Skogsö
748 19 02

Mira 
Nilsson 
Vaktmästare 
Skogsö
748 19 19

Patric 
Bochman 
Vaktmästare 
Skogsö
748 19 23

Förskolan Nyckelpigan 
748 19 31-34 
Ekonomi 748 19 07
Kyrkorådets ordförande  
Anita Müllern-Aspegren, 748 19 08
Kyrkofullmäktiges ordförande  
Lars Berglund

 
Du kan också maila oss:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

som vanligt på det lokala. På lokala berät-
telser. På lokala personer. 

I detta nummer uppmärksammar vi det 
engagemang som finns här i Saltis. Vi har 
mött några personer som ger av sin tid 
och kraft för att hjälpa till på olika sätt. 
Det kan handla om att samla in pengar till 
behövande, hjälpa till med läxhjälp, ordna 
språkcafé för nyanlända, göra hembesök 
till ensamma äldre, engagera sig som 
ungdomsledare eller hjälpa till som guds-
tjänstvärdar. Det ideella arbetet i Saltsjö-
baden är mycket omfattande med många 
olika uppgifter, stora och små.     

Redaktionen 
PS Mer om enkäten kommer i nästa num-
mer.  Men redan nu, ett stort tack till dig 
som tog dig tid att svara på enkäten!

Christian 
Olsman 
Barn- och ung-
domsledare
748 19 00
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KOMPISAR

@martingarlov:
”Dopet ger varje 
människa en inre me-
lodi. Gud älskar de 
många stämmorna.” 

 Twittraren Martin Garlöv citerar Kerstin  
Wimmer på Lutherkonferensen #uppdrag-
frihet

Lily 5 år 
Om man har slagit sig, kanske ramlat, 
kan en kompis trösta och fråga: hur gick 
det? Man kan också turas om när man 
gör saker, som att klättra i träd. Det är 
bra när man lär känna många nya kompi-
sar och får vänner till exempel när man 
byter klass eller skola.

Knut 5 år
En kompis är någon som kramas och 
tröstar en när man gråter. Jack är min 
kompis. Vi brukar leka. Då är det roligast 
att vara ute.

På förskolan Nyckelpigan har man 
haft ett tema om att vara kompis. 
Men vad är egentligen en bra kom-
pis? Saltaren frågade några av barnen 
på avdelningen Paddan.

Elsa 5 år
Att vara kompis är att vara snäll. Om 
någon har trillat frågar man hur det gick. 
Jag har massor av kompisar. Det som är 
bra med dom är att man kan leka olika 
saker tillsammans. Om någon har gjort 
sig illa kan en kompis hämta fröken. 

I Uppenbarelsekyrkan finns nu en ”kyrka i kyrkan”. Altare, dopfunt, kyrkliga kläder 
mm allt anpassat för barn. Söndag 12 mars invigs barnkyrkan med sång av barnkörer-
na och körlekis, men redan nu kan man komma och leka kyrka!  
Söndag 12 mars kl 11.00, Uppenbarelsekyrkan, Min kyrka med invigning av barnkyrkan.

BARN

BABYSÅNG  
& CAFÉ
Träffa andra barn och föräldrar. Under 
”babysångstunden” sjunger vi både 
kända och nya sånger och barnen får 
utforska musik och rytmer med sina 
sinnen.  
Torsdagar hela våren 
09.00-12.00, försam-
lingshemmet (uppehåll 
vecka 9).

ÖPPET HUS

ONSDAGS-
KLUBBEN
Tycker du om att leka och pyssla och är 
mellan 9 och 12 år? Då är onsdagsklub-
ben något för dig! Fika, lekar, pyssel och 
kanske en text ur bibel för barn. Det 
är gratis att vara med, men man måste 
anmäla sig till christian.olsmalm 
@svenskakyrkan.se
Onsdagar kl 15.30 - 17.30,  
församlingshemmet. 

9-12 ÅR

Barnkyrkan invigs
Foto: Arne Hyckenberg

text och foto: arne hyckenberg 
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PÅ GÅNG I VÅR

DANS, KONST OCH LATIN-
AMERIKANSKA SÅNGER 
I SLUTET AV mars ordnas en Maria- 
vecka med musik, konst, dans och förfat-
tarsamtal i Saltsjöbaden. Det finns många 
bilder av Maria, himladrottning, jungfru, 
onåbar, obefläckad, tonåring, änglapra-
terska, helgon, lydig, mamma, urmoder...

 – De flesta bilder som lyfts i historien 
är avskalade och upphöjda. Det finns 
svårigheter med den där bilden av henne 
som den lydiga och underdåniga som 
glömmer och gömmer sig själv för att 
leva i tjänst för andra. Bilden av att sam-
hörighet och ömsesidighet är viktigare 
än att vara självständig och ha frihet. Är 
inte det en traditionell bild, inte bara av 
Maria, utan också av kvinnan? undrar 
Annchristine Björk, präst, som är med 
och planerar för Mariadagarna. 

– Ägnar man sig åt relationer, ”åt det 
privata” står man då utanför och kan inte 
sätta sig in stora viktiga saker i världen 
som politik?  Jag tänker, att det borde 
vara annorlunda. Omsorg borde vara led-
ord i livet bland de närmaste, men också 
i hela samhället, och politiska begrepp 
som solidaritet och rättvisa borde gälla 
även privatlivet. På Marias tid, i Bibeln 
och på en del ställen i världen än idag är 
det inte så. Under kyrkoåret har vi några 
Mariadagar och vi tycker därför det är 
viktigt att uppmärksamma henne.

Under Mariadagarna kommer författaren 
Ylva Eggehorn till biblioteket 

och berättar om ”Vad är en människa?” 
utifrån sitt författarskap. På Skogsö finns 
det chans att pröva på helig dans. 

– I kyrkan kommer färgstarka med-
ryckande melodier från Peru, Bolivia, 
Ecuador och Italien att framföras av 
världskända Ensemble Villancico, i unikt 
samarbete med Saltsjöbadens kyrkokör, 
berättar körledare Katja Själander. 

Konstnären Marianne Lagercrantz, 
som hyser ett passionerat förhållande till 
helande bilder, kommer att visa änglar 
och Mariabilder i kyrkan. Det finns 
också möjlighet för dig, som har en egen 
Mariabild att visa upp/ställa ut i försam-
lingshemmet. 

 

MARIAVECKA

Stillhet & Ro 
Pröva på helig dans och dansa en Mariaritual. 
Dansen håller på ca en timme därefter serveras 
frukt och vatten. Alla är välkomna, ingen erfaren-
het krävs. Tisdag 21 mars, Skogsö kapell kl 18.30.

Författarkväll med Ylva Eggehorn 
En kväll med författaren Ylva Eggehorn på  
temat ”Vad är en människa?” 
Onsdag 22 mars Saltsjöbadens bibliotek kl 18.30
(i samarbete med biblioteket).

Musikgudstjänst med Mariasånger 
Mariasånger från Latinamerika och Vivaldis  
Magnifikat. Saltsjöbadens kyrkokör, Ensemble 
Villancico, dirigenter Peter Pontvik och Katja 
Själander. Barockmusiker och solister.  
Konstutsttällning med Marianne Lagercrantz. 
Barn får måla egna Maria/änglabilder.  
Söndag 26 mars kl 11.00, Uppenbarelsekyrkan. 

 Ylva Eggehorn kommer till biblioteket i 
Saltsjöbaden.

 Ensemble Villancico är kända för sina  
medryckande melodier från Latinamerika.

HAR DU EN MARIA HEMMA 
SOM ANDRA KAN FÅ SE? 

Har du en Mariabild som du vill visa 
upp? Tanken är att vi i Mariaveckan 
visar upp/ställer ut bilder av  
Marior i församlingshemmet. 

För mer information, kontakta präst  
Annchristine Björk, 08 748 19 10  
annchristine.bjork@svenskakyrkan.se
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Luther x 3
Tre torsdagar i mars kan du fördjupa dig i Luther och Romar- 
brevet tillsammans med kyrkoherde Thomas Arlevall.  
Bibelstudiegruppen träffas 16, 23 och 30 mars kl 15.00-16.30  
på församlingsexpeditionen. Anmälan till 08-748 19 00,  
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se

BIBELSTUDIE Du vet väl att allt som är på gång hittar du i 
kalendern på svenskakyrkan.se/saltsjöbaden
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PÅ GÅNG I VÅR

»Jag älskar gospel- 
musiken och hoppet 
den berättar om«

SJUNG GOSPEL I APRIL
NU ÄR DET DAGS igen för ”Gospel i 
Saltis”. Under ledning av Maria Norden-
back-Kress träffas vi en helg och sjunger 
gospel. En helg med glädje, energi och 
sväng. Lördagen 8 april övar vi tillsam-
mans hela dagen. Dagen efter sjunger vi 
i Gospelmässan i Uppenbarelsekyrkan. 

Maria Nordenback-Kress är något av 
en legend i Gospelsverige. Hon var med 
och grundade Stockholm Gospelkör 
Festival som spridit gospelmusiken till 
tusentals sångare i Sverige. Maria har 
även varit körledare för Credokören, 

Tonårskören Alive, Lidingö Gospel, Li-
dingö Kids, Joyful, och Gospel Nation. 
Idag frilansar Maria som sångerska och 
körledare.

Gospelhelg i Saltis 
Lördagen 8 april kl 10.30 – 17.00 
Söndagen 9 april  kl. 09.30 med efterföljande 
gospelmässa kl 11.00. 
Kostnad: 100 kr som betalas på plats (kontant 
eller Swish). Fika ingår. Ta med egen lunch. 
Ledare: Maria Nordenback-Kress
Anmälan senast 31 mars till församlings-
expeditionen saltsjobaden.forsamling 
@svenskakyrkan.se

Läs mer om Maria Nordenback Kress 
på www.marianordenback.com

EN STUND  
PÅ JORDEN
popfenomenet Laleh, brittiske 
dirigenten John Rutter och professor 
Sven-David Sandström. Alla tre har det 
gemensamt att de är fantastiska tonsät-
tare. 12 mars möts deras musik i Vokal- 
ensemblen Alicias tappning i konserten  
”En stund på jorden”. En konsert om att 
leva tillsammans i världen, om att mötas 
och göra stunden på jorden till vår.

Konsert ”En stund på jorden” 
Vokalensemblen Alicia, Mikael Skoglund, piano, 
Ylva Nilsson, cello, Jonas Sjöblom, slagverk och 
flöjter, EvaMarie Agnelid, dirigent. Fri entré. In-
samling till fastekampanjen ”Maträtten – för allas 
rätt till mat” - Svenska kyrkans internationella 
arbete (läs mer om kampanjen på sid 12-13). 
Söndag 12 mars kl 17, Uppenbarelsekyrkan

KONSERT

GOSPELHELG

Vad gör vi med jordens klimat?
Kan uppvärmningen hejdas? Vårens andra tisdagslunch den 14 mars kl 12 gästas av Henning 
Rodhe, professor emeritus vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet. Han har 
forskat sedan 60-talet om luftföroreningars spridning och deras påverkan på försurning och kli-
mat, under senare år med fokus på situationen i södra Asien. Anmälan till lunchen senast fredag 10 
mars, 08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se. Lunchandakt kl 11.45, Uppenbarelsekyrkan.

TISDAGSLUNCH
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 Vokalensemblen Alicia

Foto: Henning Rodhe
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Ideellt arbete utfört av frivilliga har alltid funnits i 
den kristna kyrkan. Utan det skulle församlingen inte 
kunna göra mycket. Saltaren har mött några perso-
ner som ger av sin tid och kraft för att hjälpa till på 
olika sätt. Det finns också mycket annat som frivilliga 
hjälper till med, som att vara gudstjänstvärdar, anordna 
au pair-café, korrekturläsa den här texten och läsa in 
Saltaren som taltidning. 

INTERNATIONELLA GRUPPEN samlar in pengar till 
nödlidande i världen. En del projekt är gemensamma 
satsningar i Svenska kyrkans regi. Andra projekt är 
egna som att anlägga brunnar i Afrika i områden där 
torkan är svår. 

Det stora insamlingstillfället är den årliga försälj-
ningen av Prästost i Tippen köpcentrum, då  ICA-bu-
tiken skänker osten. Det är oerhört populärt och 
har dragit in upp till 40 000 kronor på en dag. Den 
internationella gruppen bakar och säljer också våfflor 
och semlor under fastan, deltar i julkampanjen och 
anordnar skördefest och insamlingen kring tacksägel-
sedagen och Globala veckan. Det senaste är att man 
börjat med guidning för grupper i kyrkan för att sprida 
kunskap. 

Christina Ekstedt har varit med i Internationella 
gruppen i cirka 15 år och var ordförande till förra året, 
då Ulrica Hamrin tog över det ansvaret. 

– Som mycket i livet var det en slump att jag kom 
med. Det var en vän som sa: ”kom med vi har kul”. 
Jag hade slutat jobba och kände att jag hade mer att ge. 

Jag har en bakgrund med många präster i släkten och 
det var som att komma hem. Det är skönt att få göra 
nytta. Har man inget engagemang som äldre, slocknar 
man. Det är en härlig gemenskap och en frid att få 
vara med, säger Christina Ekstedt. 

En annan av Internationella gruppens medlemmar 
är Marie-Louise Siberg. Med en bakgrund som chef 
på Arbetsförmedlingen var det naturligt för henne att 
engagera sig ideellt när hon slutade förvärvsarbeta. 

– Det var ett behov av att göra nytta. Jag ville 
fortsätta att arbeta med människor 
som tidigare, fast på ett annat sätt 
och använda de kunskaper jag har. 
Jag har en tro sedan jag var barn och 
det känns rätt att engagera sig inom 
ramen för Svenska kyrkan. Det är spännande  
att få en inblick i det internationella arbetet. 

Marie-Louise Siberg ser gärna att fler skulle vara 
med och hjälpa till som frivilliga i Saltsjöbaden. 

– Det är öppnare än man tror och inte så märk-
värdigt. Det är trevligt, givande och skapar mycket i 
samhället där vi bor, säger Marie Louise Siberg. 

VOLONTÄRGRUPPEN gör många olika saker socialt 
och för de äldre. De har funnits på alla tre äldreboen-
dena i Saltsjöbaden. Man gör hembesök till ensamma 
äldre, ger läxhjälp och stöd i svenska i biblioteket på 
Tippen. Volontärarbetet är ett samarbete mellan Salt-
sjöbadens församling och Röda korset i Nacka. 

Christina Ekeberg är en av de frivilliga i Volontär-

»Som mycket i livet  
var det en slump att 
jag kom med« 

LOKALT 

I Sverige lägger vi  500 miljoner timmar på ideellt 
engagemang varje år. I Saltsjöbadens församling 

finns ett stort frivilligarbete där människor ger av sin 
tid och kraft för att hjälpa till på olika sätt. 

text och foto: arne hyckenberg 

 Emil Nygren serverar 
vämande glögg till 
besökare en vinter- 
blåsig första advent.

IDEELL

engagemang i Saltis
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gruppen. Hon vill gärna att fler kommer med i arbetet. 
Det kan ske på många olika sätt. 

– Det finns så mycket man kan göra. Man kan 
bestämma själv vad man passar för och är bra på. Det 
kan vara att gå promenader med äldre, samtala i grupp 
eller enskilt, anordna bingo, eller kanske sjunga. Som 
volontär kan man vara med och styra vad och hur 
mycket man vill göra. 

– Man får motivation att förkovra sig i att bemö-
ta människor. Det ger samhörighet och man lär sig 
mycket i möten med andra människors livserfarenheter 
från olika miljöer och nationaliteter. Man behövs och 

även om man gör lite betyder 
det så mycket, säger Christina 
Ekeberg.

PRECIS SOM DE ANDRA 
grupperna gör Allmänna 
gruppen en hel del olika saker. 
Andra tisdagen i varje må-
nad serverar de sopplunch i 
församlingshemmet vid kyrkan. 
Kuvertering är också en uppgift 
som Allmänna gruppen har 
ansvar för.  

Anki Sundin är en av de ansvariga för soppluncherna 
och hjälper också till med kuvertering, något hon trivs 
med. 

– Det är roligt och positivt. Vi har en härlig gemen-
skap med personalen. Jag tror det känns bra för att det 
är ett kall att hjälpa andra människor och då får man 
glädje själv. Jag vill säga till dem som går i pension och 
inte vet vad de ska göra: Var volontär i kyrkan!
För Anki Sundin började det med att hon själv frågade 
om det fanns något hon kunde hjälpa till med. Det 
ledde henne till diakoniluncherna. Miljön i kyrkans 
närhet är också betydelsefull för henne. 

– Det är fint här med en känsla som Downton 
Abbey. Det känns bra att gå in i kyrkan en stund, bara 
vara där och tända ett ljus. Det påminner mig om min 
barndom, säger Anki Sundin. 

Björn Baeckström är en annan av de frivilliga i 
Allmänna gruppen. 

– Det började när kyrkan hade en mottagning. Jag 
tog tillfället i akt att bära ut disk. Ulrica Hamrin, som 
är frivilligsamordnare, frågade om jag ville vara med 
och hjälpa till. Det är kul att hjälpa till. Man måste 
inte alltid få betalt för att man gör något. Som frivillig 
får man träffa likasinnade. Det är flest kvinnor, men 
det kunde vara lite fler män, säger Björn Baeckström. 

IDEELL

  - Som ledare får jag hitta och utveckla mina ledar-
egenskaper och förmåga att samarbeta, säger Matilda 
Hellgren som  är ungdomsledare. (Foto: Privat)

  Delar av internationella gruppen i färd med att sälja bullar till förmån för 
behövande. Fr höger Marie-Louise Siberg, Christina Ekstedt, Bodil Rude,  
Eva Conradi och Ann-Katrine di Meo 
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UNGDOMSLEDARNA är en grupp frivilliga, som ofta 
kommer in i arbetet i samband med sin egen konfir-
mation.
 Sedan väljer de att arbeta vidare som ledare för nya 
konfirmander. Så var det för Matilda Hellgren. 

– Som konfirmand blev jag väldigt bra bemött av 
mina ledare (ungdomar, präst och pedagog) och kände, 
att jag ville vara en del av gemenskapen och möta  
andra människor på samma fina sätt som jag själv 
blivit bemött. 

Under konfirmandträffarna frågade Matilda när det 
var ledarutbildning och Ulrica uppmuntrade henne att 
anmäla sig. 

– Därifrån tror jag verkligen att Gud tog hand om 
det. Allt händer av en anledning, right? Som ledare 
får jag hitta och utveckla mina ledaregenskaper och 
förmåga att samarbeta. Det kan vara bra att ha med sig 
i livet. Jag får utrymme att tala om tro, vänskap, kärlek 
och så mycket annat jag tycker är viktigt. Sist men inte 
minst får jag dela med mig av vad jag tror och tänker 
och inspirera människor, vilket jag tycker är fantastiskt. 
Det här är jätteviktigt för mig och jag har funnit min 
tro genom det och har på senaste tiden fått uppleva så 
mycket som fört mig närmre Gud och fått insikt i hur 
stor Gud faktiskt är, säger Matilda Hellgren. 

»Som volontär kan 
man vara med och 
styra vad och hur 
mycket man vill göra« 

 Veckans Tisdagsklubb på äldreboendet sammanfattas 
av volontärerna Ingalill Wedenberg, Monica McIntosh, 
Lotta Thoresen, Christina Ekeberg och Barbro Dahlberg. 
(Foto: Klas Juhlin)

IDEELL

Patrik Stendahl är en veteran bland ungdomsledar-
na. Han är bland dem som varit med längst i ung-
domsarbetet, som blivit en hjärtesak för honom. 

– Det började när jag gick i sjuan. Thomas Arlevall 
och Ulrica Hamrin kom till klassen och berättade 
om vad det innebär att konfirmera 
sig. Sedan gick jag hem och sa till 
mamma och pappa att jag skulle 
konfirmera mig. Det gjorde jag och 
sedan blev jag kvar. Jag fastnade där 
och då. 

Idag arbetar Patrik heltid som 
hovslagare i sitt eget företag. Ändå 
tar han varje sommar tre veckor av sin semester för att 
vara med som ledare på konfirmationsläger i Assisi och 
Strömstad. 

– Att vara ungdomsledare i kyrkan är min fristad. Jag 
får ut mycket av det. Mitt ledarskap och min egen andliga 
utveckling går framåt på ett bra sätt. Det är fascinerande 
vad en övertygelse kan göra med människor. Kyrkan 
döper, begraver och erbjuder jourhavande präst. Den 
bara ger utan att någonsin kräva något tillbaka. Det var 
det som drog mig, säger Patrik Stendahl. 

Charlotte Nyblom är en av de nya ungdomsledarna i 
församlingen. 

 Patrik Stendahl är en ”veteran” bland ungdoms-
ledarna. Han är bland dem som varit med längst i 
ungdomsarbetet, som blivit en hjärtesak för honom. 

 Allmänna gruppen hjälper till med många olika saker. 
Andra tisdagen i varje månad serverar de sopplunch i 
församlingshemmet. Kuvertering är en annan uppgift 
som Allmänna gruppen också har ansvar för. 
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– Det var främst att det var ett jätteroligt konfirma-
tionsläger som fick mig att vilja fortsätta. Att bli ledare 
är som att få uppleva det igen. Jag tycker det är väldigt 
roligt att vara delaktig och få möjligheten att kunna 
bidra. Min uppgift är att göra de nya konfirmandernas 
år lika bra som mitt. Det är genomgående en rolig 
grej. Man lär sig om sammanhållning och hur man är i 
grupp. Man får gemenskap och kan bidra med att hjäl-
pa andra med något. Själv får man nya vänner och en 
möjlighet att vara en förebild, säger Charlotte Nyblom

INTEGRATIONSGRUPPEN är ett samarbete mellan 
Saltsjöbadens församling och det ideella nätverket 
”Välkommen till Saltsjöbaden”. Syftet med nätverket är 
att som volontärer välkomna nyanlända kvot- och eta-
bleringsflyktingar och att hjälpa dessa nya grannar till 
rätta i Saltsjöbaden. För att lyckas med det långsiktigt 
har man skapat en fadderverksamhet, där alla boenden 
har kontaktpersoner. Kring flyktingfamiljerna har man 
skapat kontaktgrupper. Bland mycket annat man också 
gjort märks utbildning och fördjupning med stöd för 
volontärer och frivilliga som arbetar i församlingen. 

Lotta Ljungman Stenhardt är en av de drivande i 
nätverket och i samarbetet med församlingen. 

– Man kände sig så maktlös när man läste om kriget 
i Syrien. Att kunna göra något i närheten känns så 
himla bra. Det gör mig glad att få träffa de nyanlända, 
volontärerna och alla som vill skänka saker. Har man 
en gång gett sig in det här blir man verkligen fast, för 
det är så givande. Alla borde göra det. Man får tillbaka 
vänskap av de nya grannar som flyttat hit, säger Lotta 
Ljungman Stenhardt. 

MORGONBÖN i Skogsö kapell är en verksamhet som 
vuxit fram och leds av frivilliga i församlingen. Varje 
onsdagsmorgon klockan nio samlas man till bön och 
andakt med efterföljande samtal och fika. 

Barbro Dahlberg kom med på eget initiativ och 
kände sig mycket välkomnad. Nu är hon en av dem 
som leder morgonbönen. 

– Vi turas om att sköta det. Det är en enkel agenda 
med personliga variationer, beroende på vem som 
leder. Ideellt arbete är ett underbart sätt att fylla tiden 
med ett meningsfullt innehåll, säger Barbro Dahlberg.

IDEELL

 Varje vecka är det 
språkcafé i försam-
lingshemmet och på 
biblioteket. Det är
många som hjälper till 
med caféerna som har 
blivit mycket populära 
bland nyanlända. 
(Foto: Lotta Ljungman 
Stenhardt)
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De som engagerar sig frivilligt i Salt-
sjöbaden spänner åldersmässigt från 
ungdomar till äldre. 

– Som frivillig får man uppleva 
delaktighet, gemenskap och att man 
är behövd. Det är något alla behöver 
känna. Dessutom har man roligt och 
får nya vänner. Vi behöver ståndigt få 
in nya krafter i frivilligarbetet, men det 
kan vara svårt. Ibland kan vi vara rädda 
både för att be om hjälp och för att 
dela med oss. Det är nog många, som 
slutat jobba, som frågar sig vad de ska 
göra, nu när de inte längre har ansvar 
för något. Men man ska inte vara rädd 
för att erbjuda sig. Det är skönt att 
vara behövd. Sitter man hemma och 
ingen frågar efter en, kan man själv ta 
initiativet och fråga vad man kan göra. 
Att vara med i den ideella verksam-
heten kan också vara en naturlig väg in 
i församlingslivet för dem som inte är 
så kyrkvana, säger Ulrica Hamrin. 

EN UPPGIFT FÖR ALLA
Vad krävs för att man ska få vara med 
som frivillig och behövs verkligen alla?

– Det finns en uppgift för alla. 
Ibland är det kanske inte det man trod-
de man skulle göra som behövs. Men 
även det lilla man gör är viktigt. Ibland 
handlar det bara om att vara där för 

någon, utan att göra så mycket. Att vara 
en kamrat och en vän är också en del av 
volontärverksamheten.

– Det finns så många uppgifter för 
frivilliga. Man kan hjälpa till med data-
problem, kratta, sanda eller klippa gräs, 
hålla föredrag, vara med i barnverk-
samheten, hjälpa någon att handla och 
mycket annat. Man får komma med 
sina kunskaper och se hur de kan bli till 
nytta. Det är bara vår egen fantasi som 
sätter gränsen. 

GLÄDJEN ATT GE
Det är något speciellt med ideellt 
arbete. För många som engagerar sig 
ideellt är det svårt att sluta. Det är inte 
ovanligt att man till och med väljer att 
vara med i fler än en verksamhet. 

– När man ger något får man något 
på kuppen. Kokar man kaffe till en 
nittioåring eller börjar som konfir-
mandledare gör man skillnad. Glädjen 
kommer av att ge. Man kan inte låtsas 
glädje. Alla som tänker tillbaka inser, 
att den kommer både av att få och av 
att ge. Här handlar det inte om ”what´s 
in it for me”, utan om hjärtats kraft. 
Man kommer och vill hjälpa till ärligt 
och av hjärtats lust. Sedan får man 
pröva sig fram för att se var man kan 
och vill hjälpa till. 

»Som frivillig känner 
man sig behövd. Det 
behöver alla känna« 

IDEELL

GODA FÖREDÖMEN
Ungdomsarbetet är ett område där 
det finns en god tillväxt på nya ledare. 
Många ungdomar vill själva bli ledare 
efter sin konfirmation. 

– De har upplevt något speciellt med 
bra ledare som varit goda förebilder 
och nu vill man själv bidra så att andra 
får uppleva samma sak, säger Ulrica 
Hamrin. 

text och foto: arne hyckenberg 

Det ideella arbetet är mycket omfattande med 
många olika uppgifter, stora och små. 

Frivilligsamordnare Ulrica Hamrin ser ett stort 
engagemang och intresse för frivilligarbete i  

Saltsjöbaden, men också stora behov. 

Vill du vara med? 
Det finns många uppgifter för frivilliga. 
Hör av dig till Ulrica Hamrin (08-748 19 14,
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se) så berättar 
hon mer.

11saltaren nr 1 2017
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– Koprojektet är väldigt resultatinrik-
tat. Jag har jobbat med det i tio år nu. 
Men fortfarande kan jag bli förundrad. 

”Kan en ko verkligen åstadkomma allt 
det här? säger Patricia Mchome som är 
projektkoordinator för ko-kalvprojektet 

Idén är enkel, men mycket effektiv. Den fattigaste bland fatti-
ga får en mjölkko till skänks. Mjölken ger näring. Försäljning av 
mjölköverskottet sätter barn i skola. Kalvarna ger startkapital 
till nya investeringar. Och gödslet dubblerar avkastningen i jord-
bruket. 
– Kon förändrar bokstavligen livet för familjerna, konstaterar 
Patricia Mchome.

som drivs av Evangelisk-lutherska kyr-
kan i Tanzania (ELCT) – en samarbets-
partner till Svenska kyrkan. Tillsam-
mans driver kyrkorna ko-kalvprojektet 
som fått stor betydelse i fattiga regioner 
i nordvästra Tanzania. 

– Här svälter människor. Här har 
människor inte råd att skicka sina barn 
till skolan. Här bor människor som 
kanske inte har ett eget hem, utan som 
måste bo inneboende hos släktingar. 
Här har folk inte råd att gå till sjukhu-
set när de är sjuka. Det här är lågin-
komstområden som präglas av gamla 

EN KO 
 Doreen, 4 år får genom ko-kalvprojektet i Tanzania mjölk varje dag, och familjen en inkomst.

text: anna wahlgren foto: magnus aronsson

förändrar livet

FASTEINSAMLINGEN
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traditioner. Flickor och kvinnor är till 
exempel inte involverade i beslut. 

– Vi pratar alltså om byar där man 
inte har råd att dricka te på morgonen. 
Där det är en omöjlighet att få ihop 
tre mål mat om dagen. Där barnen får 
svälta. Tänk dig själv att gå till skolan 
utan något i magen. Hur ska ett litet 
barn kunna koncentrera sig? 

IDÉN ÄR ENKEL, men resultatet är oftast 
lyckat. En fattig eller utsatt familj ansöker 
om att få en ko, och en stiftelse tar ställ-
ning till om familjen lever upp till kraven. 

Om familjen blir utvald måste 
någon i familjen gå en två veckor lång 
utbildning i jordbruksteknik, modern 
djurhållning och 
hållbart jordbruk. Som 
motprestation till kon 
förbinder sig familjen 
att ge tillbaka två kal-
var till stiftet. Kalvarna 
kommer i sin tur att 
ges bort till andra 
behövande familjer. Familjen åtar sig 
också att bygga en inhägnad till kon.

– Familjen tjänar pengar på både 
mjölken och kalvarna. Överskottet från 
mjölkproduktion kan säljas på markna-
den och till hotell. Också kalvarna kan 
säljas. Den första kalven går tillbaka 
till projektet, den andra kan familjen 
behålla, den tredje går till projektet. 
Resterande kalvar får familjen behålla. 
Mjölken och kalvarna kan tillsam-
mans få en fattigdomsspiral att vända. 
Intjänat kapital blir en grundplåt till ett 
annat liv – både materiellt och konkret.

– Många barn på den tanzaniska 
landsbygden lever ett utsatt liv och 
saknar helt skyddsnät. Många familjer 

har inte möjligheten att ta hand om 
sina barn, fattigdomen är hög, och 
sjukdomar sprids. Att små barn dör av 
vanliga, botbara sjukdomar är dessvärre 
inte ovanligt. Här finns dessutom både 
malaria och denguefeber. 

ELCT:S LÅNGSIKTIGA vision, vars 
projekt stöds av Svenska kyrkan, är att 
stärka familjerna – både ekonomiskt och 
vad gäller medvetenheten om rättigheter. 

– Om föräldrarna får det bättre 
ekonomiskt har de möjlighet att låta 
sina barn gå i skolan. Det är det allra 
viktigaste. Även om skolan, i alla fall de 
första åren, är gratis, så innebär skolan 
en ekonomisk satsning för föräldrarna. 

De måste betala 
för transporten 
till skolan. De 
måste betala för 
en extra skolu-
niform, och för 
skolmaterial. 
Och det faktum 

att barnen går i skolan gör att de inte 
kan hjälpa till med hushållsarbetet 
hemma. Föräldrar måste alltför ofta sät-
ta sina barn i arbete för att få ekonomin 
att gå ihop. Och gymnasiet måste de 
betala för, säger Patricia Mchone.

VARJE DAG känner hon att hennes 
jobb är meningsfullt. 

– En kopp mjölk om dagen kan för-
ändra livet. Det låter så enkelt, men det 
funkar faktiskt. Någon kan låta sina barn 
gå i skolan igen. En annan rätar på ryggen 
och får ny glöd i ögonen. Att se familjer-
na förändra sina liv motiverar mig. Fast 
jag har jobbat med det här så länge tänker 
jag: ”Är det verkligen så här enkelt?”. 

»Tänk dig själv att gå 
till skolan utan något 
i magen. Hur ska ett 
litet barn kunna kon-
centrera sig?« 

Mat är en mänsklig rättighet. Ändå kan 
795 miljoner människor aldrig äta sig 
mätta. 26 februari till 9 april pågår  
Svenska kyrkans fasteinsamling.  
Målet är att alla ska kunna äta sig mätta. 
Ko- och kalvprojektet i Tanzania är ett 
exempel som kan förändra liv.
I Saltsjöbaden pågår under våren olika 
aktiviteter för att samla in pengar.

KÖP PRÄSTOST
Kom till Saltsjöbadens centrum 
och köp prästost fredag  
31 mars kl 10.00-19.00.  
ICA Supermarket Saltsjöbaden 
skänker och präster och frivilli-
ga säljer god ost till förmån för 
insamlingen ”Maträtten – för 
allas rätt till mat” - Svenska 
kyrkans internationella arbete.  
Ditt bidrag behövs! 

FASTEINSAMLINGEN

Foto: Arne Hyckenberg
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AKTUELLT

VAR MED OCH PÅVERKA 
ARBETET I SALTIS
KANSKE HAR DU läst i Saltaren 
om när några av våra förtroendevalda 
berättade om hur de engagerade sig i 
kyrkofullmäktige eller kyrkorådet.

Till hösten är det kyrkoval och då 
väljs de som ska få förtroendet att styra 
kyrkan de kommande fyra åren. 

Onsdag den 15 mars kl 19.00 berättar 
kyrkorådets ordförande Anita Mül-
lern-Aspegren och kyrkofullmäktiges 
ordförande Lars Berglund om hur det är 
att vara med om att besluta om sättet att 
förvalta församlingens tillgångar (Uppen-
barelsekyrkan, Skogsö och Församlings-
hemmet) och hur beslutet går till om vad 
pengarna ska användas till (=budget). 

FÖRTROENDEVALD

Om kyrkovalet 
De grupper som är med i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Sedan åtta år tillbaka finns det i 
Saltsjöbaden två grupper i kyrkofullmäktige. För Saltsjöbadens kyrka och församling med 24 platser 
och Gröna kristna med en plats. Båda grupperna är överens om att intresse och engagemang för 
församlingen är det viktigaste för ett seriöst arbete i kyrkofullmäktige. Till kyrkorådet som utses 
av kyrkofullmäktige, rekryteras personer utifrån möjlighet att tillföra egen kompetens som gagnar 
arbetet i kyrkorådet samt intresse och engagemang för församlingen. Nästa kyrkoval sker söndagen 
den 17 september 2017.

Skogsömorgon
Skogsö är en omtyckt plats för rofyllda strövtåg och 
enskild meditation. Våren bjuder på ett härligt ljus.  
Varje onsdag är det morgonbön i kapellet. Välkommen in! 
Morgonbön, onsdagar kl 09.00, Skogsö kapell

MORGONBÖN

–Varför börjar alltid kyrkan med vad 
andra tycker? Varför inte med det som är tron: vad dop och sakrament är och hur man beskriver det så att andra förstår? Prata om vad vi tror på och börja med 

det. 
–Det finns en ängslighet att det vi tror på skulle stöta bort människor. Hur vågar man säga Gud välsigne dig utan att det blir pinsamt? Kyrkan måste erbjuda något annat än Svenska Dagbladet, något som är unikt. Hur man renas från synd, tar 

emot himmelriket och får barnaskapets ande, säger Maria Ludvigsson. 

Fri, modig och het
Jonas Eek ser kyrkans sätt att kommuni-cera uppifrån och ned som ett problem. Han anser att det tvärtom bör ske neri-
från och upp, inte minst när det gäller att berätta om dopet och vad det betyder. 

–Man kommunicerar inte relationer, man bygger dem. Det är du, som går i kyrkan, som kan berätta vad dopet betyder, vem annars än du som burit fram dina barn till dop. Vi måste våga tala om att kyrkan är mission. Det tar sig tre uttryck: gudstjänst, undervisning och diakoni. Missionen är 
dopet och missionsbefallningen som slutar med -och jag är med er alla dagar intill 
tidens slut. Det är dopets innehåll och det enda vi ska kommunicera.

–Många tänker namngivning om dopet. Låt gå för det. När vi döper lägger vi till namnet kristen. Namnet är viktigt när det första gången nämns tillsammans med 
Guds namn och vi säger, må Guds goda ande leda dig på alla dina vägar. Vilken 
skatt det är, närvarons löfte. Dopets 
innehåll är vad det är att vara kyrka och människa. Det handlar om en relation. 
Vi blir till i varandras blick. Barnet får 
utveckla sin känsla av att vara någon och någons, att vara sedd av Gud, tillhörig 
och tillräcklig. 

–Jag efterlyser en frimodighetens 
kyrka: fri, modig och het. Tänk om vi 
kunde vara det som kyrka. En kyrka som är uppriktigt intresserad av den hon 
möter och modig nog att stå för det som är svårt med trosbekännelsen. En het 
smittande kyrka, inte ljum, säger Jonas 
Eek och avslutar:

–Det finns mycket som blir svårt för 
kyrkan i samtiden, men samtidigt är det gyllene tillfällen.

”JAG ÄR MED FÖR...”
Saltaren stämde träff med två av Saltsjöbadens för-troendevalda för att ta reda på varför de valt att ge tid och kraft till ideellt arbete i församlingen. Om varför de ”är med i kyrkan”.

text: Arne Hyckenberg

Tommy Braathen
Kyrkan är för mig en kulturbärare ”av 
Guds nåde” som ger oss kontakt med 
både forntid och framtid. Kulturen är inte bara sång och musik, utan också det fy-siska rummet och glädjen skapar en plats för reflexion och lugn för mig. 

Jag tror kyrkan är en plats för människor att hitta sig själva och sortera i sina liv, 
när man behöver det.  

Allt för många anser att allt det  
liturgiska begränsar medan för mig är 
just det en kontakt till våra rötter. 

För mig är vår församling en varm 
plats på jorden, där man kan pröva sina värderingar utifrån den kristna tron. Annika Bouvin

Jag växte inte upp i ett kyrkligt sam-
manhang. Under konfirmationen tyckte jag väl mest att det var trevligt. Senare träffade jag en pojke som var vaktmäs-
tare i kyrkan. Då kom jag med i Kyrkans ungdom. Där insåg jag att jag trivdes 
och kände att det var hemma. 

När jag flyttade till Saltsjöbaden för 
tretton år sedan kände jag nästan ingen. Då gick jag med i kyrkokören. Det är ett bra sätt att lära känna folk. Jag kom också med i körens styrelse. 

Inför kyrkovalet fick jag frågan att ställa upp i kyrkofullmäktige. Det tyckte jag lät roligt. Jag gillar att sitta i möten. Det är 
mitt sätt att bidra. Det är roligt att arbeta med något som leder någon vart och inte i motvind. 

Det finns ett levande engagemang i 
Saltsjöbaden och man känner att det är kyrkan mitt i byn. Kyrkan är en sam-
lingspunkt som ger trygghet, även för 
dem som inte är kristna. När det händer något tror ju nästan alla på något. Jag 
har valt att definiera att jag tror på Gud.

»KYRKOVAL 2017/VOLONTÄR«

I nästa nummer av Saltaren 
möter du Fredrik Sparrman 
och Helena Steen.

foto:  Arne Hyckenberg

foto:  Privat

–Förskolan är fantastisk och jag gillar 

deras värderingar. Under min uppväxt 

har jag också haft en naturlig koppling till 

kyrkan genom kyrkans barntimmar. 

Det är i barnarbetet som Carolina 

känner att hon kunnat bidra mest som 

förtroendevald. 

–Jag har gjort skillnad när det gäller 

barnperspektivet. Jag har också lyft att 

kyrkan måste finnas för alla åldrar, från 

babysång, förskola och konfirmation. 

Förskolan är viktig för framtiden. Vi får 

in många småbarnsföräldrar den vägen. 

Så är det också med babysången för de 

minsta barnen, säger Carolina Swaffer. 

För Carolina är det viktigt att alla får 

ett bra bemötande och kan känna sig 

välkomna i kyrkan, oavsett ålder.

–Det finns en tillåtande attityd som gör 

att barn alltid är välkomna i kyrkan. Det är 

den lilla mini-kyrkan längst bak och bar-

nens kyrka. Man kan alltid ha barnen med 

och känna att man är trygg och att man 

inte behöver vara rädd för att de låter för 

mycket, säger Carolina Swaffer. 

–Jag ställer gärna upp för en period till. 

Det är positivt att vara med och man får 

mer än man ger. Energin för arbetet är 

inget problem. Jag har mycket energi och 

jag känner att engagemanget som för-

troendevald adderar till balansen i livet, 

säger Carolina Swaffer.  

Eva-Marie Åkesson

Eva-Marie Åkesson är mitt i sin tredje 

period som förtroendevald i kyrkoråd och 

kyrkofullmäktige. 

–Det är en fantastisk möjlighet att få 

vara med och arbeta som förtroendevald 

och att få bidra med det man kan. Det är 

både roligt och givande.

Eva-Marie Åkesson känner att hon 

fått medverka till många viktiga beslut i 

församlingen under åren. 

–Jag har fått bidra till barn-, konfir-

mations- och ungdomsarbetet, bland 

annat beslutet att våra konfirmandläger 

ska vara helt kostnadsfria. Andra viktiga 

beslut var att bygga den nya förskolan, 

lägga om taket på kyrkan, ombyggnaden 

av Skogsö kapell och utbyggnaden av 

begravningsplatsen Skogsö 2, säger Eva-

Marie Åkesson.  

En av framtidens utmaningar som Eva-

Marie ser är att nå ut med information 

Tid att styra
2014 var det kyrkoval. Om knappt ett och ett halvt år är det dags för val 

igen. Halvvägs in i mandatperioden tar Saltaren pulsen på fyra av Salt-

sjöbadens förtroendevalda för att få veta varför de valt att ge sin tid 

och sin kraft till ideellt arbete i församlingen. 

»KYRKOVAL 2017«

Kyrkoval
 I kyrkovalet väljs de som ska få för-

troendet att styra kyrkan de kommande 

fyra åren. Detta sker genom direkta val 

till kyrkofullmäktige som sedan väljer 

församlingens kyrkoråd. 

 Man måste vara medlem i Svenska kyr-

kan och ha fyllt 16 år senast på valdagen 

för att få rösta i kyrkovalet. 

 De grupper som är med i kyrkovalet 

kallas nomineringsgrupper. I Saltsjöbaden 

fanns det två nomineringsgrupper att 

välja mellan vid det senaste valet, båda 

helt opolitiska. 

 Nästa kyrkoval sker söndagen den 

17 september 2017.

Pelle Dahlberg

För Pelle Dahlberg kom det minst sagt 

som en överraskning när han fick frågan 

att ställa upp i kyrkovalet 2014. 

–Det var ett par av mina kamrater som 

sa ”ställ upp, församlingen behöver dig”. 

Jag hade ingen bakgrund i kyrkan sedan 

tidigare. Jag var agnostiker och inte ens 

döpt. Men efter samtal med Lasse Svens-

son, som var kyrkoherde då, blev jag döpt 

i kyrkan i mars 2014. Mina kompisar gav 

mig en dopsked där det stod; 175 cm och 

92000 g. Gravören frågade flera gånger 

om det verkligen var rätt. Det där med 

tron är något mycket personligt för mig 

och jag tycker det känns bra. 

Halvvägs in i sin första period som för-

troendevald och utan så mycket tidigare 

erfarenhet av kyrkan har Pelle Dahlberg 

funnit sin funktion. 

–Jag är fortfarande i en lyssningsfas 

och fungerar mer som ett bollplank i olika 

frågor. Det jag vill arbeta för är att kyrkan i 

ett vidare begrepp ska få vara en plats för 

lugn och ro och kontemplation. Det behövs 

absolut idag. Man behöver hitta en plats 

där man får vara ifred och fundera på vart 

man är på väg, så att man kan finna inre ro. 

Pelle Dahlberg kan gärna tänka sig en 

andra period som förtroendevald. 

–Vill man ha mig kvar och jag kan 

tillföra något så: ja, tack. Det är inte alls 

besvärligt att vara med, utan rogivande, 

som semester eller fritid. Man får göra 

något annat än det man gör till vardags. 

Jag har lågt ställda förväntningar och ser 

mig själv lite som en tjänare i Guds träd-

gård. Jag är bättre på att ta regi, än vad 

jag är på tankeläsning – berätta vad du vill 

ha utfört, så ska jag försöka tillfredsställa 

dig, säger Pelle Dahlberg.

Andrea Frisk

Andrea Frisk har haft en koppling till 

kyrkan hela livet. När hennes son skulle 

konfirmeras gick Andrea själv en hel del 

i gudstjänsterna i Uppenbarelsekyrkan. 

Det var ingen lång process när hon blev 

tillfrågad om att ställa upp. Andrea trivs 

med uppdraget. 

–Man växer som människa och jag är 

stolt och glad att jag är med. Församling-

en är en viktig del av samhället och det 

är bra att vara en del av det. Jag får vara 

med att göra kyrkan lockande och attrak-

tiv för Saltsjöbadsborna. Det ska hända 

mycket i kyrkan: konserter och samtal, 

som nu senast panelsamtalet ”Vad är en 

människa”. Men det krävs engagemang, 

för det är mycket att lära sig och det tar 

tid att bli varm i kläderna. 

I kyrkorådet har Andrea fått miljö-

arbetet som uppgift. Tillsammans med 

anställda arbetar hon i en miljögrupp som 

behandlar miljöfrågorna i alla delar av 

församlingens verksamhet, från dagi-

set till begravningsplatsen. Andrea har 

också eftarenhet av konfirmationslägren i 

Strömstad och familjegudstjänsterna ”Min 

Kyrka”. 

–Konfirmationslägren är fantastiska 

och barnkörerna är underbara och känns 

viktiga, säger Andrea Frisk.  

Det är i gemenskapen som Andrea Frisk 

får energin till uppdraget. 

–Det finns en öppenhet och en värme 

i församlingen och i kyrkorådet. Jag gillar 

mina kompisar där, säger Andrea Frisk. 

Carolina Swaffer

Carolina Swaffer har tre barn som alla 

gått på kyrkans förskola Nyckelpigan. 

Det har varit en naturlig ingång för 

Carolina att engagera sig som för-

troendevald.

om kyrkan och dess verksamhet. Eva-

Maries kompetens inom marknadskom-

munikation kommer till användning i det 

arbetet. 

–Vi måste göra kyrkan relevant för 

den moderna människan, oavsett ålder. 

Relevant både vad gäller budskap och 

medlemskommunikation. Det är ofta 

en balansgång för att alla ska känna sig 

hemma - och för oss som kyrka att nå ut, 

genom församlingstidning, annonsering, 

e-brev, Facebook med mera. 

–Det diakonala arbetet är också jätte-

viktigt. Många tror att det enbart handlar 

om att hjälpa våra äldre, men diakoni in-

kluderar alla, även hjälp till t ex ungdomar 

och flyktingar. 

Eva-Marie Åkesson ställer gärna upp 

för en mandatperiod till och har inget 

problem med att hitta inspirationen för 

sitt arbete. 

–Jag får min energi av glädjen det ger 

att träffa alla församlingsmedlemmar och 

av samarbetet med andra förtroendeval-

da och alla anställda, avslutar Eva-Marie 

Åkesson. 

text och foto: Arne Hyckenberg
Anita Müllern-Aspegren 

om att engagera sig i kyrko-

råd och kyrkofullmäktige. 

Andrea

Eva-Marie

Carolina

Pelle
”Jag är med     för...Fristad. Musik. Glädje. Stöd till medmänniskor. Saltaren stämde träff med fyra av Saltsjöbadens förtroendevalda för att ta reda på varför de valt att ge sin tid och sin kraft till ideellt arbete i församlingen. Om varför de ”är med i kyrkan”.

»KYRKOVAL 2017/VOLONTÄR«

Calle Osterman
I årskurs fyra när jag började i Nacka musikklasser släppte jag alla sociala sammanhang i Saltsjöbaden. När jag sedan ”konfaläste” fick jag ett ett bra tillfälle att få tillbaka de kontakterna. Kyrkan har också blivit en fristad och en tillflykt för mig i en  situation med deltidsarbete och höga krav i skolan. Det är rela-tivt kravlöst och vilsamt. 
Jag är med i kyrkorådet för att kyrkan är viktig på många sätt. Den är en samlingsplats och en viktig sådan. När det sker olyckor som den på Baggensfjärden har kyrkan en ovärderlig funktion.Men den är viktig i vardagen bara man kommer in i det. Man finner varandra genom kyrkan och gemensamma intressen. Jag har regelbunden kontakt med många av dem jag träffat där, de jag konfaläste med och andra. 

text och foto: Arne Hyckenberg

Mattias Lindberg
För mig kändes det naturligt att ställa upp som förtroendevald i Saltsjöbadens församling. Jag växte upp med kyrkligt aktiva morföräldrar på Södermalm och sedan dess har kyrkan alltid funnits i mitt liv. 

Jag har sett så mycket fint arbete utföras genom åren, för flyktingar och andra utsatta människor, stöd till sörjande. Jag kände att jag också ville bidra på mitt sätt.I Saltsjöbadens församling har jag bevittnat ett fantastiskt arbete med stöd till medmänniskor vid till exempel olyckor, ett rikt kulturliv och en av Stockholms bästa förskolor. Sen har vi ju underbara miljöer att vistas på vid Uppenbarel-sekyrkan och på Skogsö. Jag hoppas att jag kan bidra till att församlingen fortsätter utvecklas så att vi även i framtiden kan vara en kyrka mitt i byn.

Gunilla Engström
Jag tycker om att hjälpa till och bidra med det jag kan, som hjälp till andra och praktiska saker i kyrkan. Jag är bekännande kristen och därför vill jag göra insatser i det kristna sammanhanget. Jag har en bakgrund som socialsekreterare och socialinspektör, vilket speglar den här inriktningen i mitt liv. 

Jag tycker om gemenskapen i kyrkan. Det finns oftast ett varmt engagemang hos dem som arbetar i kyrkliga samman-hang. 
Vi är en av de få församlingar som har opolitiska mandat till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Jag tycker det är bra. Politiken hör inte hemma i kyrkliga sammanhang. Partipolitiken måste våga släppa sitt grepp om kyrkan.

Per Jedefors
Kyrkan är och har varit mycket viktig för kontinuiteten i mitt liv, både innan och sedan jag efter arbete internationellt etablerade mig i Saltsjöbaden. 

Här är mina barn och barnbarn döpta och här har vi firat bröllop och haft begravningar. Jag deltar med glädje i den varma ge-menskap som kyrkan representerar, baserat på gudstro och Kristi kärleksbudskap. Det har jag med mig från mitt barndomshem. Musiken samt barn- och ungdomsverksamheten ligger mig varmt om hjärtat. Med mitt engagemang i kyrkorådet har jag möjlighet att bland annat lyfta fram de frågorna. För mig är det viktigt att, utan att behöva hantera partipo-litiska övervägande, få fokusera på vad som är bäst för med-lemmarna i församlingen. Det ger mig stor tillfredsställelse att erfarenheter från mitt yrkesverksamma liv kan vara till nytta i kyrkorådets arbete. 

”...kontinuiteten i mitt liv”

”...att jag vill bidra på mitt sätt”

”...gemenskapen i kyrkan”

”...kyrkan är viktig på många sätt”

 I kyrkovalet väljs de som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Detta sker genom di-rekta val till kyrkofullmäktige som sedan väljer försam-lingens kyrkoråd. 

 Man måste vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen för att få rösta i kyrkovalet. 
 De grupper som är med i kyrkovalet kallas nomine-ringsgrupper. I Saltsjöbaden fanns det två nominerings-grupper att välja mellan vid det senaste valet, båda helt opolitiska. 

 Nästa kyrkoval sker söndagen 17 september 2017.

Kyrkoval
”JAG ÄR MED FÖR...”

Saltaren stämde träff med två av Saltsjöbadens för-

troendevalda för att ta reda på varför de valt att ge 

tid och kraft till ideellt arbete i församlingen. 

Om varför de ”är med i kyrkan”.

text: Arne Hyckenberg

Fredrik Sparrman
Jag fick min kontakt med kyrkan genom 

tolv år av körsång. Kyrkan är en tillflykt-

sort och ett andningshål i vardagen, där 

det är lätt att vara sig själv. Den står för 

värme och kontinuitet. 

Jag bekänner mig totalt till de kristna 

värderingarna, som är så viktiga i arbetet 

med bland annat diakoni, äldreomsorg 

och ungdomar.

Inför senaste valet fick jag frågan, om 

jag kunde tänka mig att ställa upp i kyrko-

fullmäktige. Jag frågade Lasse Svensson, 

som var kyrkoherde då, om de verkligen 

vill ha en agnostisk civilekonom. ”Det är 

bra. Det behöver vi”, var hans svar. 

I kyrkofullmäktige ser jag som min upp-

gift att vara ett språkrör och en repre-

sentant för alla i Saltsjöbaden som är som 

jag och inte är så troende, men delar de 

kristna värderingarna. Helena Steen
Jag vill gärna vara med eftersom det 

handlar om kärleken och den är universell. 

Hade jag bott i Kambodja hade jag kanske 

varit buddhist, eller katolik om jag bott i 

Italien. Men det här är min kyrka, där jag 

började söndagsskolan när jag var fem år. 

Det är så mycket man lär sig, när man 

går i kyrkan och följer kyrkoåret. Män-

niskan är inte genomgod, utan måste 

hela tiden lära sig att se kärleken i olika 

perspektiv. Jesus har visat vägen. 

Jag tycker Nya Testamentet är intres-

sant. Kärleken där är inte straffande utan 

generös. Livet är en spännande och ibland 

svår resa, där gemenskapen är viktig. 

Sitter man ensam, som många gör, är 

man inte stark med sin religion. Men är 

man många kan man göra skillnad tillsam-

mans.  

»KYRKOVAL 2017/VOLONTÄR«

foto:  Arne Hyckenberg

foto:  Privat

Öppet hus Baby-

sång & café
Lek, prat och fika. Träffa andra barn och 

föräldrar. Under ”babysångstunden” 

sjunger vi både kända och nya sånger och 

barnen får utforska musik och rytmer med 

sina sinnen. Torsdagar hela våren 09.00-

12.00, församlingshemmet, start 19/1.

Onsdagsklubben 
Till våren starar en helt ny verksamhet för 

barn i åldrarna 9-12 år. Ledare är Christian 

Olsmalm (bilden) som varit ledare inom 

församlingens ungdomsverksamhet. 

Mer info om onsdagklubben kommer på 

svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Sång, rytm  

och lust! 
I vår drar barnkörerna igång igen. Vi leker 

med sång och musik, jobbar med rösten,  

lär oss rytmer. Det kostar inget att vara 

med. Ledare för barnkörerna Saltsjöbadens 

nya musiker EvaMarie Agnelid (bilden), 

erfaren körledare sedan många år.  

Datum och tider för barnkörerna kommer 

på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

foto: Arne Hyckenberg

foto: Arne Hyckenberg

UNDER ETT ANTAL år har har taken på 
Uppenbarelsekyrkan renoverats. I april 
inledes den sista etappen då norra takfal-
let och gravkorstaket mot söder under-
hålls. I underhållsplanen står att samtliga 
tak ska ses över på grund av ålder för att 
undvika interiöra skador och skador på 
bärande takstolar. 

– Att kyrkan är byggd med stor kun-
skap och kvalité är det ingen tvekan om. 
Det är fantastiskt att se hur välbyggda 
taken är. Men taken är över 100 år och 
behöver ses över. Så renoveringen är vik-
tig för att vi vet att det finns skador, men 
också för att upptäcka skador som inte 
syns. Därför blir renoveringen både en 
reparation och en inspektion, allt för att 
vår kyrka ska må bra i framtiden, berättar 
fastighetsansvarige Erik Palmbäck.

Arbetet består av att tegel monteras 
ner och underlagsplåten ses över, skador 
åtgärdas samt att ny slitplåt vid takfoten 
monteras. Allt sker med varsam hand och 
befintligt material återanvänds i största 
möjliga mån. Under byggtiden, april-ju-
ni, kommer det att stå en byggställning 
vid norra fasaden och vid gravkorstaket 
mot söder

– Renovering kommer dock inte 
påverka besökare till kyrkan utan du kan 
fortsätta att besöka kyrkan under hela 
renoveringsperioden, avslutar Erik.

TAKARBETEN
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 I april påbörjas renoveringen av norra  
takfallet och gravkorstaket mot söder.

6 maj är det premiär för ”Majardag på Skogsö” 
en ny tradition som handlar om att möta våren 
med en ordentlig vårstädning. Personal finns på 
plats med räfsan i högsta hugg. Det blir också 
fika, föreläsning om  olika gravskick, presenta-
tion av växter mm. Är du gravrättsinnehavare 
passa gärna på att vårstäda din gravrätt denna 
dag. Mer information kommer under våren, 
men boka gärna in 6 maj redan nu.
 

Dessutom berättar kyrkoherde Thomas 
Arlevall om sina idéer för verksamheten.

Att engagera sig i kyrkofullmäktige 
innebär att man satsar fyra kvällar x fyra 
år och då får man  vara med:  

 att besluta om Saltsjöbadens försam-
lingsbudget inklusive gravverksamheten 
och förskolan Nyckelpigan med 4 avdel-
ningar (ca 35 miljoner)

 anta Årsredovisning inkl förvaltnings-
berättelse

 diskutera och besluta om församlingens 
syfte, vision och församlingsinstruktion

 träffa andra som är engagerade
 få reda på vad som händer i försam-

lingen.

MAJARDAG
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ONSDAGEN 1 MARS 
09.00 Morgonbön  
Skogsö kapell

18.30 Askonsdagsmässa
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAGEN 5 MARS 
11.00 Mässa, Anna  
Höglund, präst
Uppenbarelsekyrkan

TISDAGEN 7 MARS
18.30 Stillhet & Ro,  
cirkeldans 
Skogsö kapell

ONSDAGEN 8 MARS
09.00 Morgonbön 
Skogsö kapell 

09.30 Kyrka-För-Skola, 
Roliga sånger och psalmer, 
ljuständning, fruktstund 
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAGEN 9 MARS 
09.00-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Församlingshemmet
 
19.00 Au pair-café
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 12 MARS
11.00 Min Kyrka, Thomas 
Arlevall, präst. Barnkörer-
na, Körlekis, Invigning av 
Barnkyrkan.
Uppenbarelsekyrkan

17.00 Konsert ”En stund 
på jorden”, Vokalensemblen 
Alicia, Mikael Skoglund, 
piano, Ylva Nilsson, cello, 
Jonas Sjöblom, slagverk och 
flöjter, EvaMarie Agnelid, 
dirigent. Fri entré. Insamling 
till fastekampanjen ”Mat-
rätten – för allas rätt till 
mat” (läs mer på sid 5).
Uppenbarelsekyrkan

TISDAGEN 14 MARS
11.45 Lunchandakt 
Uppenbarelsekyrkan

12.00 Tisdagslunch 
”Vad gör vi med Jordens 
klimat?” professor emeritus 
Henning Rodhe 
Anmälan senast 10 mars, 
08-748 19 14, ulrica.hamrin 
@svenskakyrkan.se
(läs mer på sid 5)
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 15 MARS
09.00 Morgonbön 
Skogsö kapell 
 
19.00 Om att vara för- 
troendevald i Saltsjöbaden 
(läs mer på sid 14)  
Församlingshemmet
 
TORSDAGEN 16 MARS 
09.00-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 19 MARS
11.00 Mässa, Anna Hög-
lund, präst
Uppenbarelsekyrkan
 
TISDAGEN 21 MARS
18.30 Stillhet & Ro,  
Pröva på helig dans och 
dansa en Mariaritual  
(läs mer på sid 4) 
Skogsö kapell

ONSDAGEN 22 MARS 
09.00 Morgonbön 
Skogsö kapell 
 
18.30 Författarsamtal 
Ylva Eggehorn 
(läs mer på sid 4) 
Saltsjöbadens biblioteket 

TORSDAGEN 23 MARS 
09.00-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Församlingshemmet

19.00 Au pair-café
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 26 MARS 
11.00 Mariagudstjänst
Mariasånger från Latiname-
rika och Vivaldis Magnifikat. 
Saltsjöbadens kyrkokör, En-
semble Villancico, dirigenter 
Peter Pontvik och Katja 
Själander. Konstutsttällning 
med Marianne Lagercrantz. 
(läs mer på sid 4)  
Uppenbarelsekyrkan

KALENDER
ONSDAGEN 29 MARS 
09.00 Morgonbön 
Skogsö kapell 
 
TORSDAGEN 30 MARS 
09.00-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Församlingshemmet

FREDAGEN 31 MARS
10.00-19.00 Prästostför-
säljning -  ICA Supermarket 
Saltsjöbaden skänker och 
präster och frivilliga säljer 
god ost till förmån för in-
samlingen ”Maträtten – för 
allas rätt till mat” - Svenska 
kyrkans internationella 
arbete (läs mer på sid 13) 
Saltsjöbadens centrum

SÖNDAGEN 2 APRIL
11.00 Min Kyrka, Thomas 
Arlevall, präst, barnkörerna. 
Uppenbarelsekyrkan

TISDAGEN 4 APRIL
11.45 Lunchandakt

12.00 Tisdagslunch
Ulf Swénsen pratar om 
drottning Kristina 
Anmälan senast fredag 
31 mars, 08-748 19 14, 
ulrica.hamrin@svenskakyr-
kan.se

18.30 Stillhet & Ro,  
cirkeldans 
Skogsö kapell

ONSDAGEN 5 APRIL 
09.00 Morgonbön 
Skogsö kapell 
 
09.30 Kyrka-För-Skola, 
Roliga sånger och psalmer, 
ljuständning, fruktstund 
Uppenbarelsekyrkan 

TORSDAGEN 6 APRIL
09.00-12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Församlingshemmet
 
19.00 Au pair-café
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 9 APRIL
11.00 Gospelmässa, 
Annchristine Björk, präst. 
Maria Nordenback och 
projektkören Gospel i Saltis 
(läs mer på sid 5)
Uppenbarelsekyrkan

Ludvig Bo Anders Lindén
Leopold Carl Jakob Jorns
Livia Léonie Smithson
Philippa Alba Strömberg
Carl Oscar Strömberg
Hilma Anna Lovisa Larein

Döpta Avlidna
Ulrika Margareta Berggren
Tore Artur Knutsson Adler
Ulrika Margareta Berggren 
Kjell Sören Plato Blomquist 
Eva Christina Järbin Agneskog 
Helena Elisabet Marking 
Bo Anders Vilhelm Hedensjö
Elsie Barbro Viola Hjelmqvist
Sven Anders Björk
Anna Elisabet Henriksson

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 08.00–16.30
Lördagar kl 09.00–16.00
Söndagar kl 09.00–16.00

SKOGSÖ KAPELL
Vardagar kl 0800-16.00
Lördagar vid förrättningar är kapellet öppet samma tid 
som kyrkan, är det inga förrättningar är kapellet stängt 
Söndagar kl 09.00-16.00

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 saltsjobadensforsamling@svenskakyrkan.se.

AKTUELLT
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MIN VÄG in i kyrkan blev genom musiken. Jag började spela 
gitarr när jag var tolv år och satt hemma och plankade låtar av 
Elvis, Rainbow och Toto. Men det är ju inte särskilt kul att spela 
på egen hand, så i gymnasiet var vi ett gäng, som startade ett 
band. Detta var på 80-talet i Borås och vi ville hitta spelningar. 
Men var? Jo, några i bandet var med i Missionskyrkan och var 
det någonstans det spelades mycket så var det just i kyrkor och 
församlingshem.  Och på den vägen var det. Vi repade och spela-
de och repade och spelade. Och vi hade grymt kul ihop! Senare 
engagerade jag mig i kyrkans ungdomsverksamhet och konfir-
mandarbete och så ännu mer musik. Till sist stod jag inför ett 
avgörande val i livet. Jag skulle bli präst. Då var jag 25 år. 

I SALTSJÖBADEN har jag fått möta lika många 
människor som olika vägar in i kyrkan. En del har 
liksom jag själv tagit vägen genom musiken, som 
i körernas sångarglädje och gemenskap. Några 
har sökt sig till kyrkan efter att förlorat sin älskade 
livspartner, sökt efter sociala sammanhang för att 
bryta känslan av ensamhet, men minst lika 
mycket för att göra något bra och viktigt 
för andra. 

ELLER SOM FÖR EN VÄN som tog 
vägen in i kyrkan i Saltis genom ungdo-
marnas värld. Om jag minns rätt så var 
han först ganska skeptisk till kyrkan. Men 
när äldste sonen valde att konfirmera sig 
så startade också pappans resa in i kyr-
kans värld. Min vän åkte med på kyrkans 
skidresa med konfirmandfamiljer och som 
en vuxen hjälpledare vid konfirmandlägret. 
Senare blev det både ledarutbildningar för 
ungdomar och föräldraträffar om tro och 
livet. Och så fortsatte det. Det blev en minst 
sagt spännande resa in i kyrkans värld, som 
han inte hade väntat sig.

VARFÖR GJORDE HAN DET? Det kan bara han själv svara 
på. Men jag minns att han sa, att han vill göra något bra och 
viktigt för ungdomarna här i Saltsjöbaden. Inte var det kyrkan 
han tänkte på då. Ändå blev det hans väg till kyrkan. Han ville 
göra något som spelar roll för andra och i det här fallet för 
ungdomarna. Det handlade om möten mellan människor. Och 
om att ha grymt kul tillsammans. 

DESSA DAGAR är det många som engagerar sig för kyrkans 
fasteinsamling, för en av våra grundläggande mänskliga rättig-
heter - Rätten till mat. Så många som 800 miljoner människor 
har inte möjlighet att äta sig mätta! Kyrkan vill visa, att jordens 
resurser skulle kunna räcka till alla. I Saltsjöbadens jobbar 
Internationella gruppen för fullt med olika projekt för att 
samla in pengar. Prästosten i centrum är ett sådant projekt. 
Visst handlar det om att göra något bra och viktigt för 
andra människor. Men det handlar också om att de har kul 
tillsammans när de träffas. Det handlar om möten mellan 

människor.

OCH DET ÄR VAD kyrkan handlar om. Som i 
språkcaféet för nyanlända och frivilliga. Visst lärs 
något viktigt: svenska. Men de har också kul när 
de träffas. Så många människor, så många vägar 
till kyrkan.  Och allt handlar om möten. 
Detta är trons centrum – möten mellan männ-
iska och Gud. Därför att Gud själv trivs så bra 
med relationer. Det är ju därför Gud är både 
fader, son och ande.* Eller om jag tolkar fritt 

efter hjärtat: moder, dotter och livgiverska.
Ja, det är vad kyrkan handlar om: Möten mellan 
människor och mellan människor och Gud.  Väl-
kommen du också som vill mötas i något av vår 
kyrkas alla sammanhang och gudstjänster!  

*Treenigheten är ett av kyrkans största mysterier,  
som det har funderats över i nästan 2000 år 

Det handlar om möten

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Missa inte... 
..invigningen av vår fina Barnkyrka, söndag 12 
mars kl 11. Det blir festligt firande med tårta 
och sång av barnkörerna. 

Lyssna på...  
....lyssna på gitarrsolot i Totos låt ”Goodbye 
Eleonore” som jag försökte planka en gång i min 
ungdom.

Ta chansen... 
...att lyssna på författaren Ylva Eggehorn som 
kommer till biblioteket för att prata om ”Vad är 
en människa?” onsdag 22 mars kl 18.30. 

TANKEN 
med kyrkherde Thomas Arlevall

THOMAS TIPSAR

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


