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Sommar, sommar, sommar Svepet...
Kanske är det så att vi så här års står med
ena benet i våren och det andra i sommaren.
I alla fall mentalt så börjar tankar vandra
mot sommaren. Det märks i detta nummer
av Saltaren. Här hittar du tips om det som
är på gång i Saltis i sommar, med alltifrån
sommarkvällskonsert, Midsommar på Skogsö
till sommarcafé.
Segling är något som många förknippar med
sommaren. Vi har träffat Emma Hallén på
Skota Hem, en organisation som möjliggör

segling för personer med funktionsnedsättning.
Emma menar att det är få aktiviteter, som
man kan utöva med en omfattande funktionsnedsättning, som ger samma frihetskänsla och naturupplevelser som seglingen.
Skota Hem har funnits i Saltsjöbaden i 20 år.
Men ändå är det många i Saltsjöbaden som
inte känner till Skota Hem menar Emma.
Nu har du chansen!
Vår- och sommarhälsningar!
Redaktionen
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Kyrkorådets ordförande Anita Müllern-Aspegren, 748 19 08
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...1 april var över 1000 konfirmander,
unga ledare och anställda från Stockholms
stift ute på Stockholms gator för att samla
in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Självklart var Saltis ungdomar
på plats. Tre timmars insamling på stan
genererade hela 106 737,50 kr!
...glädje, energi
och supersväng
bjöd projektkören
Gospel i Saltis
när de sjöng på
Palmsöndagen.
Se fler bilder på
saltisbilder.
smugmug.com

Foto: Arne Hyckenberg

...varje handling av vardagsgodhet är en
motbild. I Stockholm: läkarna som sprang
ut på gatan och gjorde första hjälpen.
Personer som öppnade sina hem för
människor de inte kände. Räddningstjänst, poliser och många fler. Kyrkoherde
Thomas Arlevalls predikan om goda
handlingar som en motbild till
terror finns att läsa
på webben.
...en rejäl grankoja blev det när
församlingens
heltidsförskola
”Nyckelpigan”
besökte Skogsö i
slutet av april.

Foto: Ulrica Hamrin

POPULÄRT
PÅ FACEBOOK

Patrick
Bochmann
Vaktmästare
Skogsö
748 19 23

majardagen - Vackra Skogsöbilder
inför Majardagen
italien - Glad påsk önskade Saltis
konfagäng på plats i Assisi!
köpenhamn- en bildhälsning från
Köpenhamnskonfirmanderna.

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

Följ Saltsjöbadens församling på
facebook.com/saltsjobaden
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ENKÄT

ENKÄT

SÅ TYCKER
VI I SALTIS

702
702 Saltisbor svarade på
den enkät som församlingen
skickade ut runt jul.

86 % uppgav att de besökt
Uppenbarelsekyrkan, Skogsö
kapell, Skogsö kyrkogård,
sjukhuset (för gudstjänst),
församlingshemmet eller
expeditionen det senaste året.

90 % av de svarande är
medlemmar i kyrkan,
93 % är döpta och
84 % konfirmerade.

Precis innan jul skickade vi ut en enkät med
några frågor om Saltsjöbadens församling.
Och vi fick många svar. Tack! Här hittar du
några nedslag från undersökningen.

86

92

92 % av de som deltagit i
gudstjänster det senaste året ger
högsta eller näst högsta betyg.
Även dop, konfirmationer,
vigslar, begravningar och
konserter får mycket
höga betyg.

VÄLKÄNT
Många av de svarande
känner till att församlingen
har körer, heltidsförskola,
konfirmandverksamhet
och konserter.

SALTSJÖB

ADENS FÖR

MINDRE KÄNT
Mer okänt är familjeläger,
konfirmation för vuxna och
lovläger för unga.
FINNS VID VIKTIGA
HÄNDELSER
7 av 10 tycker att församlingen finns
där vid viktiga händelser.
8 av 10 tycker att församlingen är
välkomnande och öppen för alla.
Däremot är det knappt 5 av 10
som tycker att församlingen
värnar om miljön.

VI JOBBAR VIDARE MED SVAREN
Svaren från enkäten hjälper oss att utveckla
församlingens arbete med ambitionen att
vara relevant och angelägen för människor
i Saltsjöbaden.
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93 % vill få information om
vad som händer i Saltsjöbadens
församling via denna tidning.

4,4
HELHETSBETYG
Om man summerar vilket helhetsbetyg de
svarande har gett Saltsjöbadens församling
hamnar medelvärdet på 4,4 av 5!
3

PÅ GÅNG I VÅR/SOMMAR
HELA SOMMAREN

TIDIG MORGON

Gökotta

En härlig tradition är att inleda Kristi himmelsfärdshelgen med gökotta på Skogsö. Vi börjar kl 08 med gudstjänst
tillsammans med Cristina Olsson, präst, vid labyrinten på
Skogsö. Tag gärna med kaffekorg.
Kristi himmelsfärds dag 25 maj kl 08.00, Skogsö kapell

Morgonmässa

Varje onsdagsmorgon under sommaren firar vi morgonmässa vid
Källan framför kyrkan. Efteråt enkelt fika. Kan med fördel kombineras med ett morgondopp före eller efter...
Morgonmässa, onsdagar kl 09.00 med start 7 juni tom 23 augusti
Källan framför kyrkan (vid regn inne i kyrkan)

FAMILJEDAG

Kostnad för att åka med är 100 kr
för barn (under 3 år gratis) och för medföljande vuxna (barnen måste ha någon
ansvarig vuxen med sig) kostar resan
200 kr. Då ingår i bussresan till Gävle tur
och retur och heldagsentré till Furuvik.

Familjedag
Söndag 11 juni, anmäl dig senast
fredagen 19 maj till Christian Olsmalm.
christian.olsmalm@svenskakyrkan.se
(076-125 07 37)

Foto: Unspalch

Furuvik är en kombinationspark med
djurpark, tivoli och badland belägen vid
havet ca 1 mil söder om Gävle.
–Följ med på vår familjedag söndag
11 juni när vi åker till Furuvik. Där kan
man bl a vara med när känguruerna och
lemurerna får mat. Eller varför inte besöka alpackorna, getterna och hästarna.
Kanske lockar ”regnskogen” med ormar,
trubbnoskrokodiler, sköldpaddor,
leguaner, håriga spindlar, fiskar och söta
små dvärgsilkesapor, berättar Christian
Olsmalm, barn- och ungdomsledare och
fortsätter:
–Efter en dag fylld av nya djurvänner
kanske det blir en vända till badlandet,
där det finns både vanliga pooler och
fartiga ”vattenrutschar”.
Bussen mot Gävle avgår från Kyrkplan
kl 8.30 (ca 2 timmars bussresa beroende
på trafik) och beräknas att vara åter i
Saltsjöbaden ca kl 20.00.

Foto: Furuvik

LEMURER OCH ”VATTENRUTSCHAR”

MUSIK

BARNKÖR
Söndagen den 21 maj ger barnkörerna
sin avslutningskonsert ”Himlajord och
änglamark”. En konsert om vår värld
och om oss som bor i den. Dirigerar gör
EvaMarie Agnelid.
Himlajord och änglamark
Söndag 21maj kl 16.00 Uppenbarelsekyrkan
Barnkörerna. EvaMarie Agnelid, dirigent
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PÅ GÅNG I VÅR/SOMMAR
SKOGSÖ

Midsommar på Skogsö!

Foto: Arne Hyckenberg

Foto: Andréas Lindström

På midsommardagen är det en ”lekmannaledd gudstjänst” i Skogsö kapell med medverkan av
Anita Müllern-Aspegren. Dagen efter, söndag 25 juni, firar vi mässa tillsammans med
Anna Höglund, präst.
Midsommardagen 24 juni kl 17.00 Söndagsgudstjänst, Skogsö kapell
Söndag 25 juni kl 17.00 Mässa, Skogsö kapell

MUSIK

VARJE LITET
BLAD
När maj tar klivet in i juni ger Vokalensemblen Alicia sommarkvällskonserten ”Varje litet blad”:
–Kvällen kommer att bjuda på folkliga
melodier, klassiska toner och jazziga
klanger i ett program om kärlek, vindar,
träd och liljekonvaljer, berättar körledaren EvaMarie Agnelid.
Förutom kören medverkar också
Ylva Nilsson, cello, och Anders Persson,
piano.

Foto: Arne Hyckenberg

Sommarkvällskonsert
Onsdag 31 maj kl 19.30, Uppenbarelsekyrkan
”Varje litet blad” - folkliga melodier, klassiska
toner och jazziga klanger.
Vokalensemblen Alicia. Ylva Nilsson, cello,
Anders Persson, piano
EvaMarie Agnelid, dirigent
Entré: 100 kr

SKOGSÖ

SOMMARCAFÉ
Sommarmusik, kaffe och Skogsös underbara natur. Sommarcaféet är tillbaka igen!
– Under våra sommarcaféer brukar
vi sjunga sommarsånger och lyssna till
härliga toner. Så blir det i år också, säger
Ulrica Hamrin, församlingspedagog.
Sommarcafé
Onsdagar 14 juni, 28 juni, 2 augusti och
16 augusti kl 13.30-15.00, Skogsö kapell,
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

-När man seglar lämnar man
rullstolen på bryggan. I våra
båtar är det ingen skillnad
om man har funktionsnedsättning eller inte, säger
Emma Hallén när Saltaren
besöker Skota Hem i Baggenstugan, bredvid KSSS
klubbhus vid marinan i
Saltsjöbaden.

text: arne hyckenberg
foto: arne hyckenberg, skota hem
Skota Hem är en stiftelse som möjliggör segling för
personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
Den grundades 1987 av Claes Hultling, som själv blev
ryggmärgsskadad vid en dykolycka 1984. När han upptäckte att han kunde fortsätta segla ville han dela den
insikten med andra och grundade Skota Hem.
Claes Hultling är fortfarande en drivande kraft i stiftelsens styrelse och för sponsring och donationer från
näringsliv och privatpersoner. Sedan 1995 finns Skota
Hem permanent i Saltsjöbaden. Under sommarhalvåret
ordnas aktiviteter nästan varje dag. Då behövs många
medarbetare för att verksamheten ska fungera och vara
säker. Den dagliga verksamheten året runt sköts av
Emma Hallén, som jobbat med Skota Hem på heltid
sedan 1998. Emma är en saltistjej som vuxit
upp med segling i alla dess former. Direkt
efter skolan seglade hon halva jorden runt
på en 80-fots segelbåt och nästan alla jobb
Emma haft har handlat om segling.
–Det är svårt att hitta något som slår det här jobbet.
Det är otroligt varierande. Jag gör allt från kontorsjobb
med bokföring och att söka projekt, till att laga båtar,
lära folk att segla och att lära andra hur man lär ut
segling, säger Emma Hallén.

”VI VAR SÅ F
ATT GRANN
SKRATTADE

» Det är svårt att
hitta något som slår
det här jobbet. «

MED SIN BAS I SALTSJÖBADEN jobbar Skota Hem
runt om i Sverige och världen för att bredda kunskapen
om parasegling (eller segling för personer med funk6
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

SKOTA

FATTIGA
NARNA
E ÅT OSS”

hem
EMMA HALLÉN
Familj: Sambo och två barn
Bor: Älgö, Saltsjöbaden,
Fritidsintressen: Emma gillar att sjunga i kör.
Hon var nyligen med i ”Gospel i Saltis” en
projektkör i Uppenbarelsekyrkan. Vid sidan av
segling och båtliv gillar hela familjen att cykla
mountainbike och är aktiva i Saltsjöbadens
cykelklubb.

saltaren nr 3 2017
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Det är få aktiviteter, som man kan utöva med en så omfattande
funktionsnedsättning, som ger samma frihetskänsla
och naturupplevelser som seglingen.

tionsnedsättning). Under de första åren besöktes ett
tjugotal platser varje sommar i ett projekt med Allmänna Arvsfonden och
Skandia. Det ledde
till att det etablerades
liknande verksamheter på ett tiotal
platser i landet, några
fortfarande aktiva. I
senare projekt med
Arvsfonden har
Skota Hem verkat för
att inspirera segelklubbar att inkludera
personer med funktionshinder istället för att skapa
separata verksamheter.
–Skota Hem är nog ett av de tio center i hela världen
som hållit på med detta bredast och djupast. Vi är en
spetsverksamhet som, förutom aktiviteterna här, är ett
kunskapscenter. Vi visar båtmaterial och ger tips. Vi har
kunskap om alla typer av funktionsnedsättningar och en
bredd på båtmaterialet som gör att vi kan ta emot alla.

» Många personer med ryggmärgsskador är aktiva personer
som fått sina skador när de utmanat sig själva och testat sina
gränser på olika sätt. Många av
dem gillar att göra det nu också.
De behöver fortfarande adrenalinkickarna, som seglingen kan ge «

DE BÅTAR Skota Hem använder är bland annat så
kallade tvåfyror (2.4mR), som också är en internationell kappseglingsklass. Man behöver inte flytta sig i
båten för att segla och den kan inte välta. Det betyder,
8

att nästan alla kan segla den. Alla kan tävla mot alla,
med eller utan funktionsnedsättning.
–Kan du bara kontrollera din egen andning så kan
du segla själv. En annan av våra båtar har en elmodul
med ett sug- och blåsmunstycke med två sugrör. Ett
justerar seglet och ett styr rodret. Samma elmodul kan
användas med en joystick för dem som kan röra några
fingrar. Det är få aktiviteter, som man kan utöva med
en så omfattande funktionsnedsättning, som ger samma
frihetskänsla och naturupplevelser som seglingen. Det
är häftigt! Många personer med ryggmärgsskador är
aktiva personer som fått sina skador när de utmanat
sig själva och testat sina gränser på olika sätt. Många av
dem gillar att göra det nu också. De behöver fortfarande adrenalinkickarna, som seglingen kan ge.
UNDER PERIODEN maj till september är det något
som händer nästan dagligen. Då har Skota Hem mellan
fem och sju aktiviteter i veckan. Det är tre kategorier av
aktiviteter som erbjuds.
–En kategori är rehabiliteringsaktiviteter som vi
erbjuder i samarbete med olika rehabiliteringscenter
i Storstockholm. Många gånger är det personer med
relativt nya skador som kommer hit. En del av dem har
aldrig seglat. För det mesta är det någon del av seglingen som är helt ny för dem. När man kommer första
gången, ofta bara några månader efter en traumatisk
saltaren nr 3 2017

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Emma Hallén önskar att fler skulle känna till Skota Hem och
det arbete som bedrivs i Saltis.

ryggmärgsskada, är målet inte att lära sig segla, utan
bara att de ska få en positiv upplevelse av segling. Vi
vill att de ska få mersmak och känna: det här kan jag
klara av! Det ska vara en ”eye opener” att livet inte är
slut. De kommer hit och får kickar som hjälper dem
vidare i livet i en situation, när de undrar hur det ska
bli med allt. När de ser att de kan behärska seglingen
kan det hjälpa dem komma vidare med andra bitar av
livet också.
DEN ANDRA KATEGORIN handlar om träning och
tävling för dem som provat på segling och vill fortsätta.
–Förhoppningsvis fastnar man för segling och vill ta
den till en idrottslig nivå. Vi har träningsgrupper i olika
båtar beroende på vilken åldersgrupp de är. Vi stöttar
dem vidare på tävlingsnivå och har instruktörer som
åker med och transporterar båtar till tävlingar nationellt
och internationellt.

OM STIFTELSEN SKOTA HEM:
Grundades 1987
Möjliggör segling för personer med funktionsnedsättning
Hemsida www.skotahem.se
Finansieras genom sponsring, donationer och bidrag från
Nacka kommun
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I DEN TREDJE kategorin är målet att höja livskvaliteten för deltagarna.
–Det är för dem som kanske inte har potential att bli
självständiga seglare, men som ändå vill komma med
ut på sjön, känna vinden i håret, få lite vattenstänk på
kinden och bara ha det bra. Det är många särskolor
som kommer hit och många elever har multifunktionsnedsättningar. En del har inget språk alls. Även om de
inte kan förmedla det i ord märker man att de påverkas.
Ute på sjön kan en del som normalt är mycket spastiska
(spända) slappna av på ett sätt som de aldrig gör annars.
Att komma ut i en segelbåt med dess ljud och rörelser
ger många nya upplevelser för dem.
SKOTA HEM HAR FUNNITS i Saltsjöbaden i 20 år. På
många sätt är verksamheten väl etablerad med stöd från
bland andra kommunen, Rotary och Lions. Saltsjöbadens församling har tagit upp kollekter för Skota Hem
och Emma har föreläst på diakonimöten och i andra
sammanhang i församlingen. Trots det vill Emma se att
fler får upp ögonen för Skota Hem.
–I seglingskretsar vet förstås alla vilka vi är och förstår
hur viktigt vårt arbete är. Men ändå är det många i
Saltsjöbaden som inte känner till oss. Jag önskar att alla
visste vilka vi är och hur speciellt arbetet vi gör här i
Saltis är, säger Emma Hallén.
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Kyrkogården
på Skogsö
är ett tidig
på en skog
t exempel
skyrkogår
d i Sverige.
Anläggning
ens utformnin
g kan ses som
uttryck för
ett
det tidiga
1900-tale
tankar kring
ts idéer och
en modern
kyrkogård
Den har drag
.
av nybarocke
ns trädgårdsi
och kapellet
deal
uppe på höjde
n är byggd
tidstypisk
i en
20-talskla
ssicism.
Församling
ens kyrkogård
och kapell
Skogsö invig
på
des på Krist
i himmelsfä
den 5 maj
rds dag
1921 av kyrko
herde Nils
Widner.

Skogsö
sven åk
e cason
björn u
hlén

SKOGSÖBOKEN

kyrkogård

och kapell

SURFTIPS

SALTISBILDER
Konserter, människor, gudstjänster, miljöer,
stämningsögonblick, bilder från grupper
och händelser. 1000-tals bilder från livet i
Saltsjöbadens församling hittar du på
saltisbilder.smugmug.com

lsen om
en skog
sky

Foto: Unspalsch

rkogård

I höstas kom en ny bok om Skogsö kyrkogård
och kapell. Boken täcker det historiska arvet,
tillkomsthistorien, landskapskonst och
arkitektur. För texten svarar Sven-Åke Cason
och Björn Uhlén. Boken finns i Skogsö kapell
och Uppenbarelsekyrkan.

berätte

”Även efter
döden vilja
vi vara nära
våra kära
och därför
ordna vi också
deras sista
vilorum i så
vacker omgi
ning som möjli
vgt och så har
baden gjort.
SaltsjöDess grifte
gård är en
de vackraste
av
som finns.
Här skola
de döda få
vila under
väl vårdade
gravkullar
och de efterl
evande skola
också här
finna frid
och lugn unda
oron och jäkte
n
t när de besök
bortgångn
a de
a fränderna”
.
Kyrkoherde
Nils Widner

Foto: Arne Hyckenberg

och kapell

LÄSTIPS

En av Sveri
ges
kyrkogårda vackraste
r

Skogsö kyrko
gård

AKTUELLT

KYRKOVAL

30 000 STÄLLER UPP
Nu är registreringstiden avslutad för nomineringsgrupper och kandidater inför
höstens kyrkoval den 17 september.
Nära 30 000 unika personer ställer upp
i valet till kyrkofullmäktige (församling/
pastorat), stiftsfullmäktige och kyrkomötet (nationellt). Totalt ska cirka 15 000
platser tillsättas.

– Det är helt fantastiskt att så många
ställer upp i kyrkovalet och på ett demokratiskt sätt vill ta ansvar för hur Svenska
kyrkan ska formas framöver, säger Anki
Bondesson, projektledare för kyrkovalet.
– Alla stora beslut fattas av de förtroendevalda. Därför är kyrkovalet avgörande för kyrkans utveckling.

OM KYRKOVALET
Röstberättigad är den som fyllt 16 år (senast
på valdagen), är medlem i Svenska kyrkan och
folkbokförd i Sverige.
Röstkortet ska ha kommit fram till folkbokföringsadressen senast den 30 augusti.

Förtidsröstning kan ske i hela landet från den
4 september till och med valdagen.

ÅRSREDOVISNING

HUR GICK
DET 2016?
Foto: Arne Hyckenberg
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JA, SVARET beror naturligtvis på vem
man frågar och i detta fall är det ”årsredovisningen” som svarar.
För alla intresserade finns den att läsa
på svenska kyrkan.se/saltsjobaden

RENOVERING AV FÖRSAMLINGSHEMMET

SAMLAT
GREPP
UNDER HÖSTEN kommer Saltsjöbadens
församlingshem att renoveras.
– Vi renoverar för att all personal ska
kunna sitta i samma byggnad. I dagsläget är personalen utspridd i två hus. Att
samla alla på ett våningsplan ger bättre
sammanhållning, men självklart kommer
det också underlätta för besökare, säger
fastighetsansvarige Erik Palmbäck.
ARBETET KOMMER att påbörjas i
augusti och vara klart i november. Under
den tiden kommer hela det plan som
byggs om vara avstängt för verksamhet.
– Vi kommer att renovera hela våningsplanet och göra om planlösningen för att
bättre utnyttja ytan och få in fler kontorsplatser. Vi kommer även att öppna upp
för att få in mer ljus i lokalerna.
MARKEN UTANFÖR entrén kommer
att sänkas för att göra den mer tillgänglighetsanpassad och bredvid vägen kommer
en stig att anläggas för att besökare lättare
ska kunna ta sig från Kyrkplan.
– Vi passar också på att konvertera hela
byggnaden från el till bergvärme och
vattenburna radiatorer, säger Erik Palmbäck.
Fotnot: Övre plan, där t ex dopkaffen,
föreläsningar mm brukar vara, påverkas
inte av ombyggnaden. Prästgårdens nedre
plan, där idag bl a församlingsexpeditionen
finns, kommer att bli lokaler för barn och
ungdomar i församlingen.
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AKTUELLT

KALENDER
SÖNDAGEN 21 MAJ
11.00 Mässa med
konfirmation,
Thomas Arlevall, präst
Uppenbarelsekyrkan
16.00 ”Himlajord och
änglamark”. Avslutningskonsert med barnkörerna.
EvaMarie Agnelid, dirigent
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 24 MAJ
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
KRISTI HIMMELSFÄRD
DAG 25 MAJ
08.00 Gökotta
Cristina Olsson, präst
Skogsö kapell
SÖNDAGEN 28 MAJ
11.00 Mässa
Annchristine Björk, präst.
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 31 MAJ
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
19.30 Sommarkvällskonsert
”Varje litet blad”, Vokalensemblen Alicia. Ylva Nilsson,
cello, Anders Persson, piano
EvaMarie Agnelid, dirigent
Entré: 100 kr
Uppenbarelsekyrkan
TORSDAGEN 1 JUNI
09.00-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Församlingshemmet

ONSDAGEN 12 JULI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 9 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 16 JULI
17.00 Mässa
Christina Olsson, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 13 AUGUSTI
17.00 Mässa,
Thomas Arlevall, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 19 JULI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 16 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 23 JULI
17.00 Mässa
Anna Höglund, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

13.30-15.00 Sommarcafé.
Sommarmusik, kaffe och
Skogsös underbara natur.
Skogsö kapell

SÖNDAGEN 11 JUNI
11.00 Mässa,
Christina Olsson, präst
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 26 JULI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 20 AUGUSTI
17.00 Mässa
Cristina Olsson, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 14 JUNI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan.

SÖNDAGEN 30 JULI
17.00 Mässa, Claes-Otto
Hammarlund, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 23 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

19.00 Au pair-café
Församlingshemmet

MIDSOMMARDAGEN
24 JUNI
17.00 Lekmannaledd
söndagsgudstjänst.
Anita Müllern-Aspegren
Skogsö kapell

SÖNDAGEN 4 JUNI
11.00 Mässa,
Anna Höglund, präst.
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAGEN 25 JUNI
17.00 Mässa,
Anna Höglund, präst
Skogsö kapell

ONSDAGEN 7 JUNI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 28 JUNI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

TORSDAGEN 8 JUNI
16.00 Bibelseminarium
Samtal kring aktuella texter.
Församlingshemmet

13.30-15.00 Sommarcafé.
Sommarmusik, kaffe och
Skogsös underbara natur.
Skogsö kapell

13.30-15.00 Sommarcafé.
Sommarmusik, kaffe och
Skogsös underbara natur.
Skogsö kapell

SÖNDAGEN 2 JULI
17.00 Mässa,
Anna Höglund, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 18 JUNI
11.00 Mässa,
Thomas Arlevall, präst
Christina Olsson, präst
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 5 JULI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

13.30-15.00 Sommarcafé.
Sommarmusik, kaffe och
Skogsös underbara natur.
Skogsö kapell

ONSDAGEN 21 JUNI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan.

SÖNDAGEN 9 JULI
17.00 Mässa
Anna Höglund, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 6 AUGUSTI
17.00 Mässa, Claes-Otto
Hammarlund, präst
Kyrkkaffe kl 16.15
Källan framför kyrkan

ONSDAGEN 2 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Efteråt enkelt kyrkfika
Källan framför kyrkan

SÖNDAGEN 27 AUGUSTI
11.00 Friluftsgudstjänst
Anna Höglund, präst
Utdelning av Cervinstipendiet
Grand Hotel Saltsjöbaden
(vid regn i Uppenbarelsekyrkan)
OBS Vid regn flyttas
mässor/gudstjänster från
Källan till Uppenbarelsekyrkan
Med reservation för
ändringar.

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.

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

Döpta
Vilma Eva Emelie Eriksson
Alexander Herman
Chang-Tai Yue
Albin Hibbs

Avlidna
Karin Agneta Clausen
Anna Kerstin Lindberg
Leida Ojapöld
Ulla Margareta Sandberg
Irma Hilda Maria Liljeqvist
Stig Bror Lennart Ljungström
Berta Margit Liljedahl

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
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TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN
Vi ska utifrån den kristna tron, bidra till att människor som vistas
och bor i Saltsjöbaden, Kan finna sin Gud, Få en tro som bär,
och Leva ett liv i kärlek

TANKEN

med kyrkherde Thomas Arlevall

Redan detta är så mycket,
att själva stjärnorna ler…
”Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.”
(Stig Dagerman)

”Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du också göra
för dem.” (Matt 7:12)
JAG LÄSTE EN krönika som ställde frågan om vilken vågskål
som skulle väga tyngst om man summerade mänsklighetens
alla goda respektive onda handlingar. Vågskålen med det
onda, krig och folkmord och terror, det är det som syns och
hörs tydligast i mediernas bevakning. Och därför kan
vi luras att tro att detta är hur verkligheten ser ut - en
värld fylld av bara elände och ondska.

JA! JAG TROR verkligen att det spelar roll vad vi gör
mot varandra. När vi gör en annan människa väl så
är det värt mycket mer än vad vi kan ana. Varje
gång vi gör något gott mot en annan människa
då skapas en motvikt, om än så liten, mot det
onda och hemska på vår jord. Varje gång
vi gör något gott mot en annan människa så bidrar vi till att vårt gemensamma samhälle blir lite godare, en lite bättre
plats att leva på.

MEN DET ÄR då vi missar alla de
miljontals små handlingar som utförs
varje dag och överallt på vår planet, goda
vardagshandlingar som utförs med omtänksamhet och omsorg och som är själva grunden till ett
gott samhälle: en kram, ett tröstande ord, någon som
håller upp dörren för personen bakom sig, någon som
ber busschauffören att vänta in personen som kommer
springande, eller tonåringen som plockar upp mynten
som damen framför tappat.

VI KAN INTE göra om jorden, det kan ingen
människa. Ingen kan göra allt. Men alla kan
göra något. Och för varje liten vardagshandling
som visar en smula omtänksamhet och omsorg
om andra, som visar att vi inte bara tänker på oss
själva utan bryr oss om hur andra har det, för varje
sådan liten handling, bidrar vi till att bygga ett lite
bättre samhälle.

VARDAGSHANDLINGAR som vi gör utan att tänka så
mycket på det. Men där alla små omtänksamma handlingar
blir plus på plus på plus. Lite mer godhet som blir en motvikt mot egoism och elakhet. Lite mer godhet som lägger
grunden för ett samhälle som faktiskt tror på att det goda vi
gör mot varandra spelar en viktig roll.

NÄR RELIGIONEN visar sig från sin allra bästa
sida så är det precis det här det handlar om: När
vi bryr oss om andra och inte bara tänker på oss
själva. När vi sträcker ut vår hand för att hjälpa en
annan människa, när vi visar varandra respekt. Ja,
när religionen är som bäst då handlar budskapet
om just detta:

Ja, jag tror att Stig Dagerman hade så rätt! När vi gör en
annan människa väl, då är detta redan så mycket, att
själva stjärnorna ler.

THOMAS TIPSAR
Läs...

Missa inte...

Ta chansen...

...”Min europeiska familj de senaste 54 000 åren”
där vetenskapsjournalisten Karin Bojs släktforskar på djupet med hjälp av DNA. Spännande!

...skogen runt Erstavik. Härlig tallskog som luktar
varmt och gott. Som gjord för att ströva runt en
skön sommardag. Uppfriskande!

...att slinka in i kyrkan en varm sommardag.
Känn lugnet, njut av den svala luften, upptäck
konsten och låta tankarna vandra fritt. Rogivande!
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