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Minnen, engagemang och unga

Svepet...

Under allhelgonahelgen strömmar människor
till kyrkogårdarna och till kyrkorna för att
minnas nära och kära. Var rädd om minnena. Det är bland det värdefullaste vi har,
att dela minnen av glädje, lust men också
lidande. Att minnas hjälper oss att hålla fast
vid det som är viktigt i livet.
I detta nummer möter vi författaren Tomas
Sjödin som berättar om hur sorgen sakta
men säkert har klingat av efter två söner som
aldrig fick bli vuxna. När allhelgonahelgen
närmar sig, har de också en ökad chans att
komma en smula närmare, menar han.

...det var en härlig stämning längs banan i
årets ”Solsidan runt”.
Det var kul
att se och
träffa så
många vid
gudstjänsten
vid Källan,
vattenutdelningen på Holmen och så klart alla kring
banan. Det här gör vi om nästa år!

Vi möter också Anita Müllern-Aspegren
som har varit förtroendevald i Saltsjöbadens
församling i tre decennier. När Anita i och
med höstens kyrkoval avslutar sitt uppdrag
kan hon se tillbaka på en fantastisk tid i
församlingens historia.
Dessutom uppmärksammar vi Svenska
kyrkans unga i Saltsjöbaden, en förening
för och med ungdomar. Dessutom hittar du
mycket av det som är på gång i Saltsjöbaden
under november.
Allhelgonhälsningar från redaktionen!

Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september
Inläsning taltidning: Gudrun Braugenhardt Tryckeri: Typografiska Ateljén Foto framsidan: Arne Hyckenberg

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

Thomas
Arlevall
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Präst,
bitr kyrkoherde
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Cristina
Olsson
Präst
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Björk
Samordnare
Präst
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Ulrica
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Pedagog
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748 19 14

Christian
Olsmalm
Barn- och ungdomsledare
08-748 19 37

Kerstin
Braathen
Kyrkoherdens
assistent
748 19 09

Christina
Cervin Enell
Kyrkoskrivare
748 19 00

Micke
Jacobsson
Administratör
Gravärenden
748 19 20

Tom
Hedberg
Vaktmästare
Kyrkan, Skogsö
748 19 22

Tommy
Zakrisson
Vaktmästare
Kyrkan, Skogsö
748 19 02

Mira
Nilsson
Vaktmästare
Skogsö
748 19 19

Patrick
Bochmann
Vaktmästare
Skogsö
748 19 23

Förskolan Nyckelpigan 748 19 31-34 Ekonomi 748 19 07
Kyrkorådets ordförande Per Jedefors, 748 19 08
Kyrkofullmäktiges ordförande Lars Berglund
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EvaMarie
Agnelid
Kyrkomusiker
748 19 16

Erika
Klingemo
Förskolechef
748 19 35

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

...i början av
september
korsade
Vokalensemblen Alicia
Östersjön
för en ”miniturné” som
bland annat
tog dem till Hejnums kyrka på Gotland.
...sommarens konfirmandläger på västkusten bjöd
på sol, bad,
häftig natur
och upplevelsebaserad
undervisning.
I slutet av
september
sågs vi igen när vi firade en efterlängtad
”välkommen-hem-mässa”.

POPULÄRT
PÅ INSTAGRAM

oktobersöndag i saltis
- Uppenbarelsekyrkan i höstskrud.
onsdag i saltis - Cristina Olsson
förklarar ignatiansk vägledning.
vandring- årets Assisigäng
pilgrimsvandrar till Skogsö.
Följ Saltsjöbadens församling på
instagram @merasaltis
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LJUS I MÖRKRET

Allhelgona

Under allhelgonahelgen kommer många ljus att brinna i höstkylan.
Ljuset säger något som kanske inte ord och tankar räcker till för.
Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell är öppna under allhelgonahelgen för ljuständning och bön. Vid vissa tidpunkter avbryts
tystnaden av andakt eller musik- och minnesgudstjänst.

FREDAG 3 NOVEMBER
17.00 Ljusandakt
Cristina Olsson, präst
Skogsö kapell

VARM DRYCK
Välkommen till kapellkällaren på Skogsö om du vill ta
en paus. Där finns kaffe och
bord att sitta ned vid. Under
lördagen kl 12-17 serveras även
varm buljong.

LÖRDAG 4 NOVEMBER

HJÄLP ATT KOMMA
TILL SKOGSÖ
Du som har svårt att ta dig
till Skogsö kan åka gratis
kyrkskjuts lördag 4 november
kl 10-16. Förhandsboka senast
fredag 3 november kl 10, Lena
Ljungars 0703 42 93 76, saltislena@telia.com

11.00 Mässa
Cristina Olsson, präst
Skogsö kapell
13.00, 14.00, 15.00 Musikandakter.
Stilla musik där man får komma och
gå som man vill, tända ljus,
be en bön, sitta och meditera.
Susanne Francett,
sång och violin,
Eric Francett, kontrabas
Skogsö kapell
18.00 Allhelgonakonsert,
Requiem av Gabriel Fauré
Vokalensemblen Alicia,
Stockholm Concert Orchestra,
Sofia Niklasson, sopran
Andreas E Olsson, baryton,
EvaMarie Agnelid, dirigent
Entré: 120 kr, 7-18 år: 60 kr
Förköp Synsam, Saltsjöbadens
centrum (kontant och Swish)
Uppenbarelsekyrkan

KORV, GLÖGG OCH LJUS
Svenska kyrkans unga i Saltsjöbaden
serverar korv och glögg uppe vid
klockstapeln. Där kommer man även
kunna köpa gravljus och kransar att
lägga på graven. Intäkterna från ljus
och kransar går till Svenska kyrkans
ungas verksamhet.

SÖNDAG 5 NOVEMBER
11.00 Minnesgudstjänst med ljuständning.
Namnen på de under året avlidna läses i
kyrkobönen. Kyrkokören sjunger körmusik av
Mozart med bl a Ave Verum, Lacrimosa och
Laudate Dominum. Susanna Simonsson, solist
Thomas Arlevall, präst
Uppenbarelsekyrkan

KYRKOGÅRDSPERSONAL PÅ PLATS
Under lördagen kl 11-15, finns personal tillgänglig i servicehuset
för information om gravärenden, t ex gravplats, regler, återlämning, upphörda gravar. Är du osäker på om du är gravrättsinnehavare, ta gärna kontakt med personal. Personal finns även
tillgänglig på kyrkogården under hela lördagen.

ÖPPET UNDER HELGEN
Skogsö kapell
Fredag 08.00-19.00
Lördag 09.00-19.00
Söndag 09.00-16.30

saltaren nr 5 2017

BEGRÄNSAD PARKERING
När parkering är ”full” vid
kyrkogården så erbjuds under
lördagen transport fram
och tillbaka till kapellet från
vägskälet.

Uppenbarelsekyrkan
Fredag 08.00-16.00
Lördag 10.00- ca 19.00
Söndag 10.00-16.00

3

PÅ GÅNG I HÖST
TISDAGSLUNCH

Inbjudan till Bohuslän

Foto:Katja Karling

Mitt i november gästar Jonas Karling tisdagslunchen och bjuder på
sånger av bl a Taube, Adolphsson och Bellman. Dessutom kommer det
att visas bilder från Bohuslän som fotografen Katja Karling har tagit.
Tisdag 14 november kl 12.00 församlingshemmet, anmälan senast
10 november 08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se
Lunchandakt kl 11.45, Uppenbarelsekyrkan.

REQUIEM
MUSIK

MUSIK

KAMMARMUSIK
VIOLIN, Violoncell och piano. Så ser
sättning ut när musikerna Christian
4

Allhelgonakonsert
Requiem av Gabriel Fauré
Lördag 4 november kl 18.00,
Uppenbarelsekyrkan
Vokalensemblen Alicia, Stockholm Concert
Orchestra, Sofia Niklasson sopran, Andreas E
Olsson baryton, EvaMarie Agnelid dirigent
Entré: Vuxna 120 kr, 7-18 år 60 kr
Förköp: Synsam, Saltsjöbadens centrum
(kontant och Swish)

Bergqvist, Hans-Göran Eketorp och Stefan
Lindgren gör ett kammarmusikaliskt
nedslag i Saltsjöbaden söndagen före första
advent.
Hans-Göran Eketorp är en f d Saltisbo
som det är roligt att åter få lyssna till.

Foto: Ewa Almqivst

FAURÉS EGEN intention var att skriva
musik som motsvarade hans egna föreställningar om döden, en förtröstan inför
den befrielse som väntar efter döden mer
än ett smärtsamt avsked.
En anledning till att detta requiem är
så omtyckt är kanske just för att det är så
hoppfullt och förmedlar tröst i sorgens
stund. Musiken i sig är en upplevelse som

spänner från det lågmälda och skira till
mer dramatiska sekvenser.
–Faurés requiem är oerhört vacker
musik och också ett mycket uppskattat
och älskat verk. Det finns i en intimare
kammarmusikalisk version som kommer
mycket väl till sin rätt i ett kyrkorum.
De flesta requiem är skrivna för blandad
kör, men Faurés requiem finns i bearbetad version för damkör, vilket är mycket
lämpligt för vokalensemblen Alicia. Jag
tror att vi kommer få en fin musikalisk
upplevelse i denna konsert tillsammans
med vokalensemblen Alicia, solister och
orkester, avslutar EvaMarie.

Konsert
Söndagen 26 november kl
16.00, Uppenbarelsekyrkan
Christian Bergqvist violin,
Hans-Göran Eketorp violoncell, Stefan Lindgren piano
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Foto:Unsplasch

PÅ ALLA HELGONS DAG framförs
Gabriel Faurés Requiem i Uppenbarelsekyrkan. Ett requiem är en dödsmässa,
en katolsk minneshögtid över de döda.
Ordet requiem betyder vila och texterna i
ett requiem har tilltalat många kompositörer genom århundraden.
–Allhelgona är en högtid då vi får
möjlighet att tänka på och minnas våra
anhöriga, familj, släkt och vänner som
dött och som vi inte längre har bland oss.
Då behovet av tröst och hopp är stort
tror jag att musiken spelar en stor roll. Ett
requiem känns därför särskilt relevant att
framföra just denna helg, betonar dirigent
EvaMarie Agnelid.

PÅ GÅNG I HÖST
HANDARBETSCAFÉ

SAMTAL

Flitiga fingrar Bibelseminarier

Varannan torsdag är du välkommen till
Flitiga fingar, ett café för skapande verksamhet och social gemenskap.
Varannan torsdag 9/11, 23/11, 7/12
kl 18.30, Saltsjöbadens församlingshem

Under hösten finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter.
–Underlaget för samtals- och studiearbete utgörs av kyrkoårets gudstjänsttexter. Vi
studerar de närmast kommande söndagarnas texter - deras bakgrund, tillkomsthistoria,
tolkning och deras funktion i kyrkans nuvarande tro och liv, berättar prästen
Claes-Otto Hammarlund.
Varannan torsdag 9/11, 23/11, 7/12 kl 16.00-17.30, Saltsjöbadens församlingshem

MUSIK

JAZZ I KYRKAN

Foto: Andréas Lindström

ULF JOHANSSON-WERRE är en av våra
främsta jazztrombonister. Han är också
pianist, vokalist, kompositör, arrangör och
orkesterledare. Listan kan göras lång.
Lördag den 18 november kommer han
till Uppenbarelsekyrkan med progammet
Tribute to J.J. Johnson and Stan Getz
–Han har dessutom med sig en av
USAs främsta saxofonister Harry Allen.
Kvällen bjuder även på ett jazzförband
från Södra Latin, berättar Saltisbon Stefan
Gustafson som denna kväll kommer
återfinnas vid flygeln.
Tribute to J.J. Johnson and Stan Getz
Lördag 18 november kl 17.00,
Uppenbarelsekyrkan, entre 200 kr.
Ulf Johansson-Werre, trombon, Harry Allen,
saxofon, Stefan Gustafson piano, Patrik Boman
kontrabas, Oscar Johansson-Werre trummor.
Förband från kl 16.30: Jazzensemble från Södra
Latin.

KÖR

GOSPEL I SALTIS
Gospel är glädje, energi och sväng. I november har den som vill chans att sjunga i
gospelprojektkören Gospel i Saltis.
–I år får vi träffa en riktigt känd gospelprofil som heter Mia Sandell. Hon är
en erfaren gospelkörledare som bl a har
lett The Masters Voice och flera andra
gospelkörer. För närvarande leder hon
Gustavsberg Gospel. Allt avslutas med
att vi sjunger i en gospelmässa söndag 26
november, säger musiker Katja Själander.
saltaren nr 5 2017

Projektkör under november
6 november kl. 19-21, 20 november kl. 19-21,
25 november kl. 10.30-16, 26 november kl.
09.30–13.00. Söndagen 26 november medverkan i gospelmässa kl 11.00.
Kostnad: 100 kr som betalas till Swish:
1230929885. Uppge GOSPEL.
Anmälan senast mån den 30 oktober till
församlingsexpeditionen, 08-748 19 00 eller
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se.
Vid anmälan ange namn, adress, telefon och
vilken församling du tillhör.
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

ANITA

Müllern-Aspegren

6
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Anita Müllern-Aspegren har varit förtroendevald i Saltsjöbadens församling i tre decennier och har varit kyrkorådets
ordförande i 18 år. När Anita i och med höstens kyrkoval avslutar sitt uppdrag kan hon se tillbaka på en fantastisk tid i
församlingens historia.
text och foto: arne hyckenberg

NÄR ANITA MÜLLERN-ASPEGREN ställde upp i
kyrkovalet 1987 och blev invald i kyrkofullmäktige var
hon ingen nybörjare, utan hade redan erfarenhet som
kommunalpolitiker i Nacka kommun, ett engagemang
som hon avslutat något år tidigare. Att istället engagera
sig i kyrkan var en naturlig sak för Anita.
–Församlingen har alltid betytt mycket för mig. Jag
växte upp på landsorten med komministerns barn som
lekkamrater. Mamma var med i kyrkliga syföreningen och pappa var ansvarig, när man byggde kyrkan i
Långshyttan, där vi bodde när jag var liten. Sedan har
jag alltid varit med i scouterna, så engagemanget har
funnits med mig genom livet, säger Anita.
–Förutom kyrkofullmäktige kom jag också med i
Lutherkommittén. Där var vi tre damer som bakade
lussekatter till första advent. Det var Eva Torell, Britta
Öjersten och jag. Vi bakade hemma, packade och sålde
bullarna. Det jobbet fick mig att känna mig hemma i
församlingen.
När det efter mandatperiodens tre år var dags för nästa kyrkoval kände Anita en vilja att göra mer än att sitta
i kyrkofullmäktige, som bara sammanträdde två gånger
om året, en gång för att ta budgeten och en gång för
årsredovisningen.
–Jag var framfusig och sa att jag ville sitta i kyrkorådet, så jag fick bli suppleant. Det var 1991. När SvenÅke Cason sedan slutade som ordförande 1994 gick jag
direkt upp på den posten. På den vägen blev det fram
till 2009, då jag tyckte att det att nu var det dags att
lämna.
De följande åren, mellan 2009 och 2013, var Anita
ordförande i fullmäktige. Sedan blev det come back
som kyrkorådets ordförande 2014.
–Jag tyckte helt enkelt att det var tråkigt att inte vara
med och det fanns mer jag ville göra. Att vara kyrkoråsaltaren nr 5 2017

dets ordförande är något väldigt speciellt, i alla fall i den
här församlingen. Man har ett mycket nära samarbete
med kyrkoherden och medarbetarna. Man är inte operativ, men man är väldigt mycket med i det som sker.
VILJAN ATT ENGAGERA sig för andra och för det
gemensamma i samhället går som en röd tråd genom
Anita Müllern-Aspegrens aktiva liv.
–Jag tycker man ska bry sig. När vi hade små barn
och bodde långt ut på Älgö var jag hemma i tio år så
min akademiska utbildning som
biokemist har jag aldrig använt.
Min man arbetade på reklambyrå
på dagarna. Jag kunde vara borta
på sammanträden på kvällarna och
så kunde jag ha med mig barnen
på dagarna. Jag var simlärare,
skidlärare, skogsmulle och annat. Jag tycker det är viktigt med
samhällsengagemang. Det har varit
roligt och jag ångrar ingenting. Jag skulle göra på precis
samma sätt om jag fick leva om mitt liv. Att bara arbeta
för en pension har inte varit min grej.

» Det har varit roligt
och jag ångrar ingenting. Jag skulle göra på
precis samma sätt om
jag fick leva om mitt
liv.«

ETT STORT IDEELLT engagemang tar förstås mycket
tid. Det kräver också en hel del av människor i ens
närhet.
–Min familj har varit fantastiskt förstående under
den här tiden, framförallt fram till 2009, när jag var
kyrkorådsordförande. Tack vare att jag arbetade i Neglinge centrum fungerade det att jag engagerade mig en
hel del ideellt för församlingen.
Anita Müllern-Aspegren har under sin tid i kyrkofullmäktige och kyrkoråd fått arbeta tillsammans med inte
mindre än fem kyrkoherdar och fått vara med att leda
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SAMHÄLLSENGAGEMANG
förändringsprocessen i församlingen. Efter tre decennier
som förtroendevald finns det förstås en hel del att se
tillbaka på. Bland annat finns många positiva minnen
av den visitation som gjordes av förra biskopen Caroline Krook. Hon ägnade mycket tid åt församlingen med
besök i de flesta verksamheterna under en hel vecka.
Hundraårsjubileet och alla arrangemangen i samband
med det är också något Anita gläds åt att det blev så
lyckat och uppskattat.
–En väldigt rolig sak var också när vi drog igång
Lotsprojektet med Peter Hallberg. Det resulterade i
vår första verksamhetsplan. Det strukturerade arbete
vi startade då håller fortfarande. Det var då vi myntade nyckeltalen ”7, 8, 9”. Sju av tio femtonåringar
konfirmeras, åtta av tio är med i kyrkan och nio av tio
tvååringar döps. Det har säkert tagit tio år att sätta sig,
men nu kan vi se att det bär frukt.
–Församlingen har också varit bra i samband med
kriser och olyckor. När nyheten om tsunamin kom
lade jag snabbt ut det på hemsidan, som jag då skötte,
och sedan öppnade vi kyrkan.
Vid båtolyckan för två år sedan
ordnades en andakt som samlade
många besökare i kyrkan.

»Här i Saltsjöbaden tycker
jag vi ska fortsätta arbeta
med samma fokus som vi
har nu: minska trösklarna,
möten på kyrkbacken och
bygga relationer.«

MEN RIKTIGT ALLT blir inte
som man planerat. Något som
inte är lätt är att locka människor
till kyrkan på nya tider.
–Det vi inte lyckats med är
t ex lunchmässan på tisdagar, som inte finns kvar. Det
är svårt med tider. Människor under femtio får man
försöka nå på andra sätt. Därför är det så viktigt att vi
har förskoleverksamheten. Den är ingen kärnverksamhet, men det innebär att vi dagligen träffar 70 föräldrar
i en åldersgrupp som vi aldrig skulle träffa annars och
som i sin tur kan tala om för andra hur bra förskolan
och kyrkan är.

HUR SER DÅ FRAMTIDEN ut för kyrkan och församlingen? Är det en kräftgång med ständigt minskande medlemstal, eller finns det möjligheter att vända
trenden?
–Jag är inte orolig för Saltsjöbadens församling i
framtiden. Det som sitter i väggarna här med de medarbetare vi har och den stora skaran frivilliga vi ser här är
det mycket positivt. Däremot är jag bekymrad över att
kyrkan centralt godtar att man fortsätter att tappa medlemmar. Jag vill ha tillbaka människorna till kyrkan. Jag
är medveten om att det är ett jättejobb. Då får kyrkan
inte fega centralt, vilket den har gjort vid flera tillfällen.
Här i Saltsjöbaden tycker jag vi ska fortsätta arbeta med
samma fokus som vi har nu: minska trösklarna, möten
på kyrkbacken och bygga relationer.
Anita har under yrkeslivet bland annat arbetat mycket som projektledare för utställningar och mässor. För
henne är det självklart, att kyrkan måste marknadsföra
det man har att erbjuda.
–Jag är väldigt glad över utvecklingen av vår församling
och hur vi berättar om den. Marknadsföring och försäljning är nödvändigt för att skapa ringar på vattnet. När
någon berättar har det lite mer värde än när man läser
om det. Ju fler vi kan få att berätta om vår kyrka, desto

RÖSTER OM

ANITA

Anita kommer alltid
med ett stort varmt
hjärta! Extra uppskattat är när hon kommer
till vår julmiddag som
tomtemor med en lång
vers på rim.

jenny wahlgren
förskolan
nyckelpigan
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Under åren som gått har det förstås skett förändringar i Saltsjöbaden, både i samhället och i församlingen.
–När vi flyttade hit 1972 var fler barn hemma längre
än föräldraledigheten medgav på den tiden. Sedan kom
IT-boomen med många 35–40-åringar som flyttade
in och idag arbetar många fler mycket mer. Så nu är
samhället levande på helgerna istället.
–Församlingen är också mer levande nu än den var
då. När jag kom med i kyrkorådet hade vi 18–19 tusen
besökare per år. Idag är det 25 000 och aldrig under
40 besökare i kyrkan. Det är väldigt roligt. Kvantitet är
viktigt för att man inte ska känna att det här bara är en
isolerad företeelse.

lasse svensson
kyrkoherde
1999-2014

Anita är, precis som
övriga förtroendevalda i församlingen,
otroligt närvarande
och delaktig. När jag
tänker på Anita tänker
jag också på en tro som
förenar. Om hur jag t ex
bett Anita stå längst
ned i kyrkan och be för
mig vid känslosamma
begravningar.

saltaren nr 5 2017

I samband med mässan den 15 oktober uppmärksammades Anita Müllern-Aspegrens många år som engagerad i kyrkoråd
och kyrkofullmäktige, Bland annat hölls en betraktelse av Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet.
Stefan Bojsten, Mathias Kjellgren, Anders G Carlsson, Jacob Douglas och Stefan Gustafson stod för musiken.

bättre är det. Det är nog också därför vi har kvar det
höga medlemstal vi har i Saltsjöbaden. Vi är bra på att
tala om vad vi gör, hur vi gör det och att vi gör det med
en glimt i ögat. Vi får aldrig hymla med att det är vår
kristna tro och att vi har en Gud. Gör vi det är det kört.
NÄR ANITA NU LÄMNAR uppdraget som kyrkorådets
ordförande betyder det inte att hon blir utan sysselsättning. Det finns mycket att göra.

katja själander
kyrkomusiker
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–Jag har börjat läsa italienska. Som far- och morföräldrar hjälper vi också våra barn med akutfall och annat.
Jag tycker också om att vara på sjön och att gå i skogen,
plocka svamp, åka skidor och arbeta i trädgården.
Listan kan göras längre än så och även i församlingen
finns det många aktiviteter som lockar Anita.
–Jag kommer nog att gå med i Saltarkören och kanske dyker jag upp som sagotant på Nyckelpigan, säger
Anita Müllern-Aspegren.

Älskar Anitas High-five! Efter gudstjänster
och konserter skrattar hon och säger:
”Det gjorde ni bra! En
High-five från mig!”
Ett härligt sätt att
visa sin uppskattning
för musiken som hon
värdesätter högt.
thomas arlevall
kyrkoherde

När jag tänker på Anita så
tänker jag på varm tro och
feedback med glimten i
ögat. Många gånger efter
gudstjänst i Uppenbarelsekyrkan har jag mötts av
en Anita på språng med
en hälsning i kyrkdörren:
”Idag var en fantastisk
gudstjänst. Den får 5 av 5
kyrktuppar!”
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

EMIL

MATILDA

UNGAi Saltis
text och foto: arne hyckenberg

De samlas kring filmkvällar, volleyboll, bibelstudier och
segling. Vid allhelgona, första advent och andra större
helger, hjälper de också till med att bjuda på kaffe, glögg,
korv och att sälja ljus. Möt Svenska kyrkans unga i Saltsjöbaden, en förening för och med ungdomar.
10
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PATRIK
Svenska kyrkans unga är relativt nya i Saltsjöbaden,
men de är redan en viktig del av församlingslivet.
Många mötte dem säkert under allhelgonahelgen och
första advent förra året, när de hjälpte besökarna till
Skogsö och Uppenbarelsekyrkan med parkering.
För att få veta mer om verksamheten och vad Svenska
kyrkans unga i Saltsjöbaden är, träffade vi Emil Nygren, 22 år, Patrik Stendahl, 28 år, Calle Osterman,
22 år och Matilda Hellgren, 18 år. Tillsammans med
Sara Ljungstedt, 17 år (som inte var med vid det här
tillfället), utgör de styrelsen för Svenska kyrkans unga i
Saltsjöbaden.
–Svenska kyrkans unga är namnet på den rikstäckande organisationen och vi är en lokalavdelning. I regel
börjar det med att en eller flera aktiva unga bestämmer
sig för att starta en lokalavdelning. Här i Saltsjöbaden
startade vi upp efter sommaren 2015 och är nu inne på
tredje året. Det började med att Christian Olsmalm,
saltaren nr 5 2017

CALLE
Emil och jag hade ambitionen att dra igång något som
inte bara vänder sig till ledare utan även andra aktiva.
Kriterierna för att få bilda en lokalavdelning är enkla.
Det krävs att man är fem personer under 30 år och att
man ordnar minst en aktivitet per termin, säger Calle
Osterman.
EN STARKT BIDRAGANDE orsak till att starta en
SKU-avdelning i Saltsjöbaden var att många ungdomar
inte hade någon naturlig fortsättning i församlingen
efter konfirmationen om de inte ville bli ledare.
–När jag började som konfirmand och ledare för åtta
år sedan hade vi något som hette ”Ung i kyrkan” på en
veckokväll. Vi hade en mässa och en aktivitet efteråt.
Vi var ett gäng som var med och som brukade stanna
länge på kvällarna. Efter att det dog ut har vi saknat det
och känt att vi ville återskapa den typen av aktiviteter
och gemenskap i kyrkan. Kan man engagera ungdomar
11

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Svenska kyrkans unga i Saltsjöbaden ordnar egna aktiviteter men är också med på församlingens aktiviteter.
Segling, volleyboll, andakt blandas med att hjälpa till vid allhelgona, advent och medeltidsdagar.

i tidig ålder kommer nog många av dem att stanna
kvar resten av livet. Det är ett bra mål att sikta på, säger
Emil Nygren.
–Det är kul att få göra något annat än att bara vara
ledare. Efter konfirmationslägren är det bara ett fåtal
som stannar som ledare mer än första året. Vi vill fånga
fler som bara tycker det är kul att vara med. Man kan
göra mycket annat än att vara ledare och kyrkan är
inte låst till söndagarna eller byggnaden, säger Patrik
Stendahl.
VAD GÖR DÅ medlemmarna på sina träffar? Svaret är
att det kan vara nästan vad som helst.
–Vi har väldigt skilda aktiviteter. Det kan vara
filmkvällar, volleyboll, bibelstudier, att spela Lazerdome, segling med scouterna, eller något annat. Det är
medlemmarna själva som kommer med förslag. Vid
alla aktiviteter har vi också en mässa eller andakt, säger
Emil Nygren.
–Jag vill också slå ett slag för de aktiviteter där vi
samarbetar med församlingen, som att vi kan ”rodda”
vid allhelgona, första advent och andra större helger, då
vi hjälper församlingen med att vara parkeringsvakter,
bjuda på kaffe, glögg, korv och med att sälja ljus. Vi har
också ordnat tornvandring och vandring i kyrkan, säger
Patrik Stendahl.
Svenska kyrkans unga i Saltsjöbaden deltar också i
aktiviteter som anordnas på distriktsnivå av Svenska
kyrkans unga i Stockholms stift. Bland dessa är lägren:
Husarö, Ljuspunkt och Andetag. I Stockholm stift är
Svenska kyrkans unga alltid med under Prideveckan,
där man går med i paraden och har aktiviteter som
belyser HBTQ-frågor ur ett kristet perspektiv.
12

För Emil, Patrik, Calle och Matilda är det naturligt att
engagera sig i verksamheter för andra, både i kyrkan och i
samhället. De är alla ledare och alla har ställt upp i val till
kyrkofullmäktige. Patrik har varit scout, Emil sitter i Thybergs stipendiefond. Matilda är värd på Friskis och Svettis,
har gått en ledarutbildning och är snart kyrkvärd. Calle
sjunger i kör och är precis som Emil med i Missing People.
NÄSTA STORA INSATS för Svenska kyrkans unga i
Saltsjöbaden är årets allhelgonahelg. Där kommer de
precis som förra året att se till att det fungerar för besökarna till kyrkogården.
–Det är ett jättebra tillfälle för oss att värva nya
medlemmar. På allhelgona är det många ungdomar som
besöker Skogsö med sina föräldrar. När de kommer är
vi redo, säger Matilda Hellgren.

SVENSKA KYRKANS UNGA I SALTSJÖBADEN
KONTAKT
E-post: saltsjobaden@skuss.se
Facebook: www.facebook.com/skusaltis
Instragram: @sku.i.saltsjobaden.
Distriktet Stockholm stift: skuss.se
Riksorganisationen: svenskakyrkansunga.se
Svenska kyrkans ungas syftesparagraf:
Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och
ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med
dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.
KOSTNADSFRITT ATT VARA MED
Alla kan vara medlemmar kostnadsfritt, men bara medlemmar
mellan 0 och 30 år har rösträtt. Vem som helst kan också vara
stödmedlem. Det senare kostar 500 kronor per år.
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KYRKOVAL 2017

Rekordhögt

VALDELTAGANDE
I Saltsjöbaden ökade valdeltagandet i årets kyrkoval med 7,61%
jämfört med 2013 och landade på 25,24%!
NU ÄR DEN slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2017 klar. Den
visar på ett valdeltagande i Sverige på
19,08%, vilket är det högsta valdeltagandet i kyrkovalet sedan 1934. Det är även
det högsta antalet röstande i ett kyrkoval
någonsin med 984 680 avgivna röster.
I Saltsjöbadens församling var valdeltagande betydligt högre än rikssnittet.
Valdeltagandet i kyrkofullmäktigevalet
var 25,24 procent. Det är en ökning med
7,61% jämfört med kyrkovalet 2013.
– Tack alla som kom och röstade. Det
är roligt att så många vill påverka vad vi
gör, och det gjordes ett fantastiskt jobb av
anställda, valnämnd, förtroendevalda m fl
för att kyrkovalet skulle kunna genomföras, säger kyrkoherde Thomas Arlevall.

Foto: Sten Brattberg, Andréas Lindström

NYTT FÖR ÅRETS kyrkoval var möjligheten att förtidsrösta på platser i hela
landet, fram till och med valdagen, vilket

många utnyttjade. Tack vare detta kunde
50 000 fler personer få möjligheten att
rösta på andra platser än i sin vallokal
jämfört med föregående val.
– Möjligheten att förtidsrösta i den här
utsträckningen är en av faktorerna bakom
det ökade valdeltagandet, säger Anki
Bondesson, kyrkovalsledare på Svenska
kyrkan på nationell nivå.
På flera håll har det gjorts satsningar
på röstlokaler där folk rör sig i vardagen,
som till exempel på Arlanda flygplats eller
i Saltsjöbadens centrum.
ANDRA ORSAKER är en lyckad samordnad informationsinsats på alla nivåer
inom kyrkan, att nomineringsgrupperna
blivit bättre på att berätta om sina program och medias stora intresse för årets
kyrkoval.
– Men framförallt tycker jag det visar
på engagemang och framtidstro. Att

människor tycker att Svenska kyrkan är
viktig, säger Anki Bondesson.
I VALET TILL kyrkofullmäktige i Saltsjöbadens församling ställde tre nomineringsgrupper upp: Frimodig kyrka, Gröna
kristna och Vår kyrka i Saltsjöbadens
församling.
När den slutgiltiga rösträkningen var
avslutad blev resulatet följande (i parentes
nuvarande mandat):
Frimodig kyrka 0 (-)
Gröna Kristna 1 (1)
Vår kyrka i Saltsjöbadens församling 24 (24)
Fotnot: Kyrkofullmäktiges sammanträden
är offentliga. Nuvarande kyrkofullmäktige
har sitt sista sammanträde 14 november kl
19.00 i församlingshemmet.
Nya kyrkofullmäktige har haft ett inledande möte i mitten oktober. Nästa möte
är 14 november.

93,50%
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FRIMODIG KYRKA

GRÖNA KRISTNA

VÅR KYRKA I SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING

ANDEL RÖSTER I PROCENT

4,08%

2,42%
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ALLHELGONA

TOMAS SJÖDIN

”Himlen är ett
underskattat
resmål”

14
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ALLHELGONA

Han tänker sig ett himmelrike,
där han möts av sina döda
söner. Men i väntan på evigheten får Tomas Sjödin nöja
sig med att fira allhelgona.
– Det känns allt viktigare
med en helg som vågar
handskas med döden.
text och foto: petter karlson

ÄNNU EFTER tio år händer det att tårarna kommer.
– Det kan vara en bild, en doft eller ett klädesplagg.
Plötsligt rör det vid något ömt och minnet drar igång.
Då gråter jag igen. Men samtidigt...
Ja, samtidigt märker Tomas Sjödin hur sorgen sakta
men säkert har klingat av efter två söner som aldrig
fick bli vuxna. Karl-Petter blev 15, Ludvig 14.
– Författaren Birger Norman sa om skotten i Ådalen
1931: ”Tiden läker inga sår, men såren upphör med tiden att blöda vid beröring.” Klart vi saknar våra killar.
Vi pratar i själva verket om dem varje dag. Men det är
inte längre smärtsamt.
Kanske för att tron på en evighet ändå finns där?
Tomas Sjödin har alltid varit försiktig med att lägga ut
en tydlig planritning över det som kallas himmelriket.
Däremot gärna ingjuta mod i den som tvivlar.
– Eftersom vi bara känner ett
brottstycke, en millimeter av Gud,
hur ska vi då kunna tala säkert om
hur himlen ser ut? Med åren blir jag
dock allt mer barnsligt trygg i min
uppfattning att vi faktiskt lever vidare
efter döden. Att det inte handlar
om en massa opersonliga andar som
svävar runt. Jag tror verkligen att det är Karl-Petter och
Ludvig som jag en dag kommer att få möta.

»Klart vi saknar våra
killar. Vi pratar i själva
verket om dem varje
dag. Men det är inte
längre smärtsamt.«

TOMAS SJÖDINS SÖNER föddes båda med en
sjukdom som ännu saknar namn. I flera böcker har
pappa Thomas skildrat familjens vardagsliv, hopp och
förtvivlan.
saltaren nr 5 2017
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ALLHELGONA
– Jag kunde aldrig tro att sorg kunde vara så fysisk.
Att kroppen skulle minnas mina pojkar så starkt att det
gjorde ont. Men precis så har det varit.
Ja, hur klarar man egentligen att överleva sitt eget
barn? Tomas Sjödin har gjort det två gånger, men är
fortfarande osäker på svaret. Sorgearbetet måste ta tid,
tror han. Länge stod Ludvigs säng kvar utanför pappas
arbetsrum, bäddad och klar.
– Jag sov middag i den ibland. Låg där och tänkte
positiva tankar och fick känna en stunds närhet med
min yngste son igen.
NÄR ALLHELGONA närmar sig, har de också en ökad
chans att komma en smula närmare, menar han.
– Eftersom livet innebär allt fler förluster, känns det
allt viktigare med en helg där vi får skäl att minnas –
men också våga tala om döden. I Smyrnakyrkan, min
församling i Göteborg, ägnar vi en hel eftermiddag åt
att tända ljus, äta mat, spela musik och tala om de 4–50
medlemmar som har dött under året. Och jag predikar
med glädje om hoppet om ett återseende.
Du är övertygad om att få träffa dina killar igen?
– Jag blir med åren allt mera naiv. Jag tror verkligen
på kroppens uppståndelse och ett igenkännande
Finns det människor som inte kommer till himlen?
– Det går ju inte för oss människor att säga. Personligen tror jag någonstans att alla är Guds barn – det är
bara många som inte vet om det och därför är kyrkans
uppgift att berätta det för dem.
Men det är klart: Om någon
absolut inte vill komma dit, om
det verkligen finns människor som
älskar mörkret mer än ljuset, så...
… finns det ett helvete berett
åt dem?
– Fast innerst inne tror jag
nog ändå mest på den bottenlösa
nåden, bortom allt förnuft. Det
känns hur som helst väldigt skönt att vi människor slipper avgöra det här, för vi vet verkligen så fruktansvärt
lite om varandra egentligen.
Har kyrkan ändrat tonläge i den här frågan?
– Eftersom delar av kyrkan länge överbetonat det där
valet – kanske även spunnit på något slags rädsla – har
man i gengäld ofta slutat tala om himlen alls. Vilket
är olyckligt. Själv vill jag behålla det som är gott och
hävda att livet är större och evigt.
Har din gudsbild ändrat sig mycket genom åren?
– Den dagen den inte längre förändras, ska man bli
orolig. Jag tänker mycket i termer att vi i ungdomen ser
Gud från ett visst håll, präglat av föräldrar och omgivning. Sedan går vi ut i ett landskap där vi aldrig varit
förut, vilket kan vara smärtsamt, vi kanske inte ens ser

»En dröm om att himlen finns, gör inte livet
mindre viktigt, tror jag.
Snarare tycker jag livet
uppgraderas, att det föds
en energi.«
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Gud. Men tiden går och dimmorna skingras. Med
åldern kanske vi till och med hamnar i en tro som liknar den första; en ganska enkel tro – men ändå präglad
av ett helt liv av erfarenheter.
Finns det en risk att tron på himlen gör att vi
slarvar med våra liv på jorden?
– En dröm om att himlen finns, gör inte livet mindre
viktigt, tror jag. Snarare tycker jag livet uppgraderas, att
det föds en energi, som man inte får om man inte har
en dröm.
Men även en pastor kan tillåtas tvivla på de yttersta
tingen?
– Det är precis vad min senaste bok handlar om – att
tvivel till 10 procent handlar om motstridiga fakta och
90 procent om ensamhet. Jag tror att de flesta tvivlen
handlar om att vi tvivlar på oss själva, oftast utifrån
omgivningens ointresse av våra unika bidrag, att vårt
samhälle är fullt utav outslagna blommor. Vi kämpar
alla med våra tvivel och måste skapa miljöer där vi
kan lufta dem tillsammans. Hittills har jag inte träffat
något som får ihop allt.
Du låter ändå som en man som inte längre skulle
kunna bli rädd för någonting i livet?
– Jo, mörkrädd. Jag skulle aldrig frivilligt tillbringa
en natt ensam i en stuga i skogen. Det skulle inte bli en
rad skriven.
Men döden skrämmer dig knappast?
– Himlen som resmål är underskattat, tror jag. Det
finns en gammal väckelsesång som lyder: ”Jag önskar
att se Jesus först av allt”. Men jag tänker ibland att Jesus
får ursäkta. När jag själv kommer till himlen, finns
det utan tvekan två andra jag först kommer att snegla
efter...

TOMAS SJÖDIN
född: 6 augusti 1959 i Kramfors.
familj: Hustrun Lotta, förskollärare och florist, sonen John, 29,
trädgårdsmästare.
”Men jag har fortfarande svårt att svara på frågan hur många
barn jag har. ´En son och två utflugna´ brukar jag säga som ett
sätt att smita undan.”
bor: I ett gult trähus i Säve utanför Göteborg.
yrke: Skribent och halvtidspastor.
äter: Kams med stekt fläsk och skirat smör.
dricker: 5-6 koppar kaffe om dagen.
lyssnar: Just nu på en ovanligt bra skiva: Will Reagans ”Tell all my
friends”.
ser: Bara på Netflix, senast ”Americans” och ”Destinated surviver”.
läser: Senaste ”Millenniumboken” och Timothy Kellers ”Prayer”.
hobby: Samlar på kors.
aktuell: Med boken ”Den som hittar sin plats tar ingen annans”
(Libris)
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ALLHELGONA

LYSSNA TILL TOMAS SJÖDIN
Under årets bokmässa i slutet av september
samtalade Tomas Sjödin med Caroline Krook
om hur man vet att man hittat rätt i livet. Du
kan se och höra detta samtal på youtube.com/
svenskakyrkan.

saltaren nr 5 2017

Tomas är även en mycket uppskattad sommaroch vinterpratare. Du hittar hans program på
sverigesradio.se
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AKTUELLT
STUDIE

SURFTIPS

IDEELL

STOR PÅVERKAN I VARDAGEN

VILL DU VARA MED?

SALTISBILDER

För femte året har Ipsos i Sverige undersökt
vilka varumärken som har störst påverkan på
vårt vardagsliv. På ”tio i topplistan” i ”Most
influential brand” återfinns internationella
jättar som Google, Apple och Facebook men
även Svenska kyrkan.

Det finns ett stort engagemang och intresse
för frivilligarbete i Saltsjöbaden, men också
stora behov. Det finns många olika uppgifter
för frivilliga. Hör av dig till Ulrica Hamrin,
08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se,
så berättar hon mer.

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

365 DAGAR

SAMTALSSTÖD

Per Ragnar kommer till Saltsjöbaden onsdag 22 november.

Foto: Karl-Magnus Fredriksson

REFORMATIONEN

LUTHER DÖD ELLER
LEVANDE
I FÖRESTÄLLNINGEN Luther död eller
levande vänder skådespelaren och författaren Per Ragnar upp och ner på bilden
av reformatorn, bibelöversättaren och
själasörjaren Luther.
Fram träder en man med humor,
livsglädje och varm omsorg om andra,
liksom en man som kämpade med sin
Gud, sin tro och sina tvivel.
I GESTALTNINGEN ingår orgelmusik
som är komponerad för programmet av
18

Mattias Wager, domkyrkoorganisten i
Storkyrkan.
Musiken bygger på Lutherkoralen Vår
Gud är oss en väldig borg och framförs av
Patrik Sandin, organist och konstnärlig
ledare i Ersta kyrka i Stockholm och en
efterfrågad sångsolist i såväl Sverige som
utomlands.
Fotnot: Föreställningen ”Luther död eller
levande” kan du se i Uppenbarelsekyrkan
onsdag 22 november kl 19.00, fri entré.

ALLA HAR SAKER och händelser som
det hjälper att få prata med någon om.
Då är det viktigt att det finns någon som
orkar lyssna och som inte blir chockerad
eller moraliserar. Inom Saltsjöbadens församling finns präster och samarbete med
Kyrkans familjerådgivning.
Dessutom kan du som församlingsbo
få prata med S:t Lukas samtalsjour. Varje
kväll, 365 dagar om året, kan du som bor i
Saltsjöbaden och som behöver stöd i olika
livssituationer gratis ringa till S:t Lukas
samtalsjour.
S:t Lukas driver mottagningar för
psykoterapi, handledning och konsultation och finns över hela landet. De arbetar
med människors livsfrågor och psykiska
problem oavsett om det rör sig om behov
på individnivå, i relationer eller kring
existentiella frågeställningar.
S:t Lukas samtalsjour för församlingsbor
i Saltsjöbaden 020-64 00 64 Ange KOD
FöS 13.
Boka samtal med präst i församlingen
08-748 19 00.

Visste du…
...att du också kan lyssna på
Saltaren? Gå in på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/saltaren där hittar du tidningen
både som pdf-tidning och
som taltidning i inläsning av
Gudrun Braugenhardt.
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AKTUELLT

KALENDER
FREDAGEN 3 NOVEMBER
17.00 Ljusandakt
Cristina Olsson, präst
Skogsö kapell
LÖRDAGEN 4 NOVEMBER
11.00 Mässa.
Cristina Olsson, präst
Skogsö kapell

ONSDAGEN 8 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

Onsdag i Saltis
18.00 Fika
18.30 Mässa
19.00 Luthersamtal
Uppenbarelsekyrkan

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

TORSDAG 9 NOVEMBER
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Församlingshemmet

18.00 Allhelgonakonsert
Requiem av Gabriel Fauré
Vokalensemblen Alicia
Stockholm Concert
Orchestra
Sofia Niklasson, sopran
Andreas E Olsson, baryton
EvaMarie Agnelid, dirigent
Entré: Vuxna 120 kr,
barn 7–18 år 60 kr.
Förköp Synsam, Saltsjöbadens centrum (kontant
och Swish)
Uppenbarelsekyrkan

18.30 Handarbetscafé
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 5 NOVEMBER
11.00 Minnesgudstjänst
med ljuständning
Thomas Arlevall, präst,
Susanna Simonsson, solist
Kyrkokören
Uppenbarelsekyrkan

12.00 Tisdagslunch
”Inbjudan till Bohuslän”
Jonas Karling sång och gitarr
Anmälan senast 10 november, 08-748 19 14, ulrica.
hamrin@svenskakyrkan.se
Församlingshemmet

16.00 Bibelseminarium
Församlingshemmet

19.00 Au pair-café
Församlingshemmet
SÖNDAGEN 12 NOVEMBER
11.00 Min kyrka
Cristina Olsson, präst
Uppenbarelsekyrkan
TISDAGEN 14 NOVEMBER
11.45 Lunchandakt
Uppenbarelsekyrkan

19.00 Kyrkofullmäktige
Församlingshemmet
ONSDAGEN 15 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

Onsdag i Saltis
18.00 Fika
18.30 Mässa
19.00 Ung i Kyrkan
Uppenbarelsekyrkan
TORSDAG 16 NOVEMBER
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Församlingshemmet

09.30 Kyrka-För-Skola,
Sånger, ljuständning, frukt
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 29 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

19.00 Föreställning
Luther död eller levande
Per Ragnar, skådespelare
Patrik Sandin, organist
Uppenbarelsekyrkan

Onsdag i Saltis
18.00 Fika
18.30 Mässa
19.00 Ignatiansk vägledning
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAG 23 NOVEMBER
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Församlingshemmet

TORSDAG 30 NOVEMBER
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Församlingshemmet

16.00 Bibelseminarium
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 3 DECEMBER
10.00 Adventsgudstjänst
Uppenbarelsekyrkan

LÖRDAG 18 NOVEMBER
17.00 Jazz i kyrkan
”Tribute to J.J. Johnson
and Stan Getz”
Ulf Johansson-Werre, trombon
Harry Allen, saxofon, Stefan
Gustafson, piano, Patrik
Boman, kontrabas, Oscar
Johansson-Werre, trummor.
Förband från Södra Latin
kl 16.30. Entre 200 kr.
Uppenbarelsekyrkan

18.30 Handarbetscafé
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 19 NOVEMBER
11.00 Taizemässa
Anna Höglund, präst
Saltarkören
Uppenbarelsekyrkan

16.00 Kammarmusikkonsert
Christian Bergqvist violin,
Hans-Göran Eketorp violoncell, Stefan Lindgren piano.
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 22 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

TISDAGEN 28 NOVEMBER
13.00-15.00 Tisdagscafé
Församlingshemmet

19.00 Au pair-café
Församlingshemmet
SÖNDAGEN 26 NOVEMBER
11.00 Gospelmässa
Thomas Arlevall, präst
Annchristine Björk, präst
Gospel i Saltis, Mia Sandell
Uppenbarelsekyrkan

11.15 Adventsgudstjänst
Uppenbarelsekyrkan
14.00 Adventsgudstjänst
Sjötäppan
15.00 Adventsgudstjänst
Saltsjöbadens sjukhus
16.00 Barnens adventsgudstjänst
Uppenbarelsekyrkan
STÄMNINGEN. MUSIKEN. LJUSEN.
Mer information om 1 advent får du
in din brevlåda i slutet av november.
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
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

saltaren
saltaren nr
nr 55 2017
2017

Döpta

Fredrik Victor Nilsson
Marie-Stephanie Eleonora Jonsberg
Otto Erik Holmlund
Klara Lamia Oebius
Noelle Leonie Misisca
Adrienne Anne Van Breugel-Siwers
Gustaf Edvard Lodewijk Van Breugel-Siwers
Nomi Maud Roza Leiner Lindström
Carl Erik Anders Tore Ahlin
Nils Anders Tessmar
Carl Otto Oscar Joachimsson Marmstedt

Avlidna

Kurt Arne Björkholm
Kajsa Inga Birgitta Rangmark
Ingrid Natalia Maria Thorin-Jönsson
Karin Britt-Marie Andin
Erik Anders Holmlund
Tom Vestergaard Krestesen
Hans Evert Söderberg
Walter Gotthard Wünsche
Karl Fredrik De Ron
Jacob Ludvig Douglas
Edith Marie Charlotte Hellström
Sif Astrid Hylander
Ragnhild Hägglund
Ellen Catharina Tham
Leif Lennart Sydow
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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
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”Jag
JAG SKULLE HA en begravning i Uppenbarelsekyrkan.
Jag träffade familjen som berättade följande berättelse
om mannen som begravdes. Det var flera år sedan och
mannen var inte medlem i församlingen, men efter ett
möte med dåvarande kyrkoherden Lasse Svensson och ett
samtal om vad kyrkan gör i Saltsjöbaden så bestämde han sig för att gå med. Några dagar senare fick
han blommor och ett välkommen-till-församlingen-kort. Familjen blev mycket förvånad och
frågade: ”Men du tror väl inte på Gud” och
han svarade: ”Nej, jag kanske inte tror på
Gud, men jag tror på Saltsjöbadens församling! Den gör bra saker för ungdomarna.”

JAG TROR PÅ SKOGSÖ, vår kyrkogård där mycket gott
händer. Personalens arbete på kyrkogården, med trädgårdsarbete, med gravar och minneslund och askgravplats. I kapellets förrättningar och gudstjänster.
Det görs bra saker på Skogsö.
JAG TROR PÅ BARNEN, ungdomarna och de
vuxna som besöker sina nära och kära, som vilar
bland träden i skogen vid Stäket.
Denna vackra och levande plats
är fylld av stillhet och frid och
minnen från tid som varit.
Nu i allhelgonatid badar hela Skogsö i
ljus som tänts i sorg och saknad och mycket
kärlek. Jag tror på saltsjöbadsborna, det görs bra
saker här. Bra saker som är värda att tro på.

PRECIS SÅ tycker jag att en församling ska vara.
Där var och en som tror får plats. För en hel del
människor kan det vara just tron på att bra saker
görs som avgör om man vill vara med.
JAG TROR PÅ SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING
för alla bra saker som görs för människor, i gudstjänster, dop, konfirmation, begravningar, arbete med barn,
ungdomar och äldre, körer och musik, diakoni och
arbete med integration och mycket mer.
JAG TROR PÅ NYCKELPIGAN, församlingens
förskola, med 71 barn, där personalen gör sitt allra
bästa för att hålla den positiva atmosfär levande som
kännetecknat vår förskola i många år: trygghet, glädje,
kunskap och en kristen grundsyn. Genom barnen
möter vi familjerna. Möten som ger ringar på vattnet,
att församlingen gör bra saker!

OCH ALLRA MEST tror jag på en Gud, som tror
på att du och jag kan göra bra saker som blir bra
för någon annan än oss själva. Jag tror på en Gud
som finns med oss varje dag, som bor inom oss och
i allt utanför.
Jag tror på en Gud som är helig och varm, som ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet,
Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så
allting är gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.
Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i
allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med
mig, som lever med mig när jag dör. (Psalm 766)

THOMAS JUST NU
Missa inte...

Följ...

Ser fram emot...

...all musik i kyrkan i november. Det blir alltifrån
jazz och gospel, till requiem och kammarmusik!

…Svenska kyrkan unga i Saltsjöbaden på
Instagram. Du hittar dem på @sku.i.saltsjobaden.

...att starta 2018 med en skidresa till fjällen med
familjen!
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