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tro, tvivel och längtan

SCHULTZ
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Musik, tro och fasta

Svepet...

I det här numret träffar vi Irma Schultz. En
del kanske har sett henne i någon Beckfilm.
Andra har säkert sjungit med i refrängerna
till någon av hennes många hits. Men Irma
Schultz är också ett välkänt ansikte i Katarina kyrka i Stockholm där hon arbetar som
samordnare för gudstjänster och konserter.
Saltaren har träffat Irma för ett samtal om
musik, tro, fasta och ideellt engagemang.
I detta nummer möter vi också Per Jedefors. Efter ett yrkesliv som bankman i Sverige
och internationellt är han nu kyrkorådets
ordförande i Saltsjöbadens församling.

...2000! Under jul och nyår samlade
gudstjänsterna närmare 2000 människor.
Gudstjänster fyllda av julstämning,
gemenskap och värme tillsammans med
både nya och gamla Saltisbor!

Per utvecklar varför han tycker att det är
ett viktigt uppdrag.
Vi är nu mitt i årets största fasta i kristendomen. I år började fastetiden den 14 februari och avslutas med påskafton den 31 mars.
Att fasta är en möjlighet att fokusera på, eller
avstå från något för att vinna något annat.
Kyrkoherde Thomas Arlevall väver samman
isduschar, fasta och insamling på sista sida.
Sedan finns som vanligt mycket av det som
händer här i Saltis med i tidningen, som
konserter, gudstjänster, tisdagslunch,
handarbetscafé mm! Trevlig läsning!

Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september
Inläsning taltidning: Gudrun Braugenhardt Tryckeri: Typografiska Ateljén
Foto framsida: Arne Hyckenberg
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...Januari bjöd på
härliga dagar vilket
gjorde att kyrkan
lös som en flamma
över bygden.
...den som spar
hen har! Vi grävde ur vår ”kompost” på
Skogsö, den hög där vi år efter år lagt
organiskt material. Naturens magiska
processer har under dessa år lyckats skapa
fantastisk jord som vi nu kan använda!
Det värmde alldeles underbart i själen en
mulen januaridag.
...vid mässan 14
januari avtackades
Anna Höglund
efter nio år som
präst i Saltsjöbaden. Anna har nu
börjat som präst
i Lidingö församling: ”Tack alla jag mött,
tack för alla minnen som jag bär med mig
in i min nya tjänst”. Vi andra kan bara
instämma. Tack Anna!
...en kylig februaridag åkte barnkörerna
på ”turné” till seniorboendet Syrengården
där de framförde den värmande musikalen
”Det kunde ha varit jag”.
...fastlagssöndagen
11 februari bjöd
inte bara på skönsång av kyrkokören. Efter gudstjänsten serverade
dessutom internationella gruppen semlor
där alla intäkter gick till fasteinsamlingen
”Att resa sig starkare” - Svenska kyrkans
internationella arbete.
Följ Saltsjöbadens församling på instagram
@merasaltis och facebook.com/saltsjobaden
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SALTSJÖBADENS DIAKONI

2017

FAMILJEUTFLYKT
FÖR UNGDOMAR
Skoj på lovet – aktiviteter
för ungdomar som stannar hemma.
Familjeutflykt till Furuvik för ungdomar
och målsmän.
Betalt sommarjobb för tre ungdomar,
varav två från Syrien.
Läxhjälp utifrån barnens individuella
behov.
Ekonomiskt stöd till Svenska kyrkans
unga i Saltsjöbaden.
Au pair-café - för ungdomar från andra
länder som arbetar som au-pair.

FÖR UTSATTA OCH BEHÖVANDE
Saltaren har gjorts tillgänglig för
synskadade (och andra lyssnare)
genom uppläsning i Nacka Närradio
(99.9 MHz). Kan även höras på Församlingens hemsida, under ”Saltaren”.
Hembesök och enskilda samtal.
Utbildning i hjärtstartare och
hjärt-lungräddning.

FÖR BEHÖVANDE I ANDRA LÄNDER
- INTERNATIONELLA GRUPPEN
Trettondagsfirande tillsammans med
Fisksätra kyrka.
Insamling och informationsspridning i
samband med fastekampanjen t ex företagsbevis, prästostförsäljning, semlor och
våfflor.
Skördefest, globala veckan inkl. fairtrade.
Insamling och informationsspridning i
samband med julkampanjen t ex kyrkkaffe
första advent, bakning av lussebullar för
försäljning.
Julbasar med aktiviteter för barn och vuxna; försäljning av olika produkter, hembakade kakor och bröd, lotteri med vinster givna
av företagare i församlingen.
Jazzkonsert i Uppenbarelsekyrkan
Visningar av Uppenbarelsekyrkan för
intresserade.
Start av gruppen ”Flitiga fingrar” - ett
handarbetscafé för alla som vill vara med
Medel insamlade av Internationella gruppen
går till stöd för Svenska kyrkans internationella arbete.

PROMENADER, LÄXHJÄLP & SPRÅKCAFÉ
Utifrån kristen grund ser och bistår Saltsjöbadens Diakoni människor i
livets olika skeden. Saltsjöbadens Diakoni verkat lokalt, men bidrar också
till Stockholms stadsmission och den globala diakonin. En stor del av
arbetet i diakonin görs av volontärer – frivilliga krafter. Här är en del av
det som genomfördes 2017.

HEMBESÖK

FÖR NYANLÄNDA/FLYKTINGAR/
ASYLSÖKANDE
Stöd primärt åt kvotflyktingar som
bor i Saltsjöbaden i form av pengar
och personliga insatser, inklusive
språkkafé, knytkalas, läxhjälp, inträde till simhallen för simträning.

SIMTRÄNING

FAMILJERÅDGIVNING
ÖVRIGT
Saltsjöbadens Diakoni har även finansierat
Kyrktaxin som möjliggör för alla att komma till kyrkan.
Familjerådgivning.
Samtalsjour.

JAZZKONSERTER

Juridiskt och ekonomiskt vilar Saltsjöbadens Diakoni på en egen ideell förening – ”Diakonikretsen”
- med egen styrelse och redovisning och med kyrkoherden i Saltsjöbadens församling som ordförande
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HÖGLÄSNING

FÖR ÄLDRE
Tisdagslunch med intressanta
talare.
Sommarcafé på Skogsö.
Bussutflykter.
Högläsning, bingo och promenader
på Sjötäppan och Sjukhuset i samarbete med Röda Korset.
”Guldkantspengar” till
Sjukhuset och Sjötäppan.
Tisdagskaffe med samtalsstunder
på Sjötäppan.
Lunch för 80-åringar
Uppvaktat Sjötäppan och Sjukhuset i juletid med blommor och choklad. Även ett antal andra personer
har uppvaktats med blommor.
5 populärföredrag har hållits på
äldreboendet på Saltsjöbadens
Sjukhus.

2018
VILL DU VARA MED?
Saltsjöbadens Diakoni är också till för dem som frivilligt väljer att bli
aktiva, medverkande i arbetet – med sina resurser ge hjälp åt andra.
Fler frivilliga som med sin kompetens och idéer går in i existerande
verksamhet eller skapar nya projekt, är mycket välkomna. Anmäl dig
som frivillig till Ulrica Hamrin, tel 08-748 19 14, 076-125 07 14.

BLI MEDLEM
Bli medlem i Saltsjöbadens Diakoni genom att sätta in 100 kr
på Bankgiro 119-3440 eller bli månadsgivare
genom att sätta in en valfri summa på Bankgiro 119-3440
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PÅ GÅNG I VÅR
PROJEKTKÖR

Sjung gospel!

Foto: Gudrun Braugenhardt, Andréas Lindström

Gospel är glädje, energi och supersväng! I mars har du åter chans att sjunga i projektkören Gospel i Saltis
under ledning av den kända gospelprofilen Maria Nordenback-Kress. Hon är något av en legend
i gospelsverige och frilansar som sångerska och körledare.
Övningar 5 mars, 12 mars och 24 mars. Medverkan i gospelmässa söndagen 25 mars. Kostnad 100 kr
(Swish: 1230929885, uppge gospel) Anmälan senast 1 mars till saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

HIMLASTORMANDE MÄSTERVERK PÅ SVENSKA

JOHANNESPASSIONEN

”Vacker, skör och kraftfull”.
”Lika aktuella i dag”.
”Eviga mänskliga teman”.
”Ett av de mest älskade verken”.

JA HUR BESKRIVER man ett musikaliskt mästerverk som Johann Sebastian
Bachs Johannespassionen? Söndag 18
mars har du chansen att avgöra själv. Då
framförs Johannespassionen på svenska, i
ett sceniskt framförande, i Uppenbarelsekyrkan med körer, solister och orkester.
Johannespassionen är berättelsen om
Jesu lidande och död som den återges
i Johannes evangelium. Första gången
Johannespassionen framfördes i Sverige
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var 1898 med Wilhelm Stenhammar
som dirigent. Framförandet skedde på
originalspråket tyska, vilket på den tiden
var det vanligaste främmande språket i
Sverige.
– Idag framförs Johannespassionen
regelbundet och Bach efterlämnade ett
flertal omarbetningar alltefter hur de
skulle passa in i de gudstjänster som de
framfördes i. Bach var en mästare på att
förkunna evangelium på ett tidlöst sätt.
Genom sina tonmålningar gestaltar Bach
alla passionshistoriens texter, stämningar
och känslor. När texten berättar om särskild kraft eller smärta växlar Bach tempo
och spetsar till harmoniken, berättar

Claes-Otto Hammarlund, som har gjort
den svenska bearbetningen av verket, som
kommer att framföras i Saltsjöbaden.
– Vid framföranden på tyska finns ofta
textblad med svensk översättning. Många
gånger kan detta vara tillräckligt. Men
centrum i passionerna är själva bibeltexten, som har en annorlunda och speciell
karaktär jämfört med exempelvis ett
operalibretto. Allt sedan reformationen
sätter vi inom evangelisk kristenhet stort
värde på att höra och läsa Guds ord på
modersmålet. I vårt fall alltså varken på
latin eller tyska utan på svenska.
ÄVEN OM TYSKA och svenska är
besläktade språk råder det stora skillnader mellan dem i fråga om ordföljd och
meningsbildning, likaså enskilda ords
stavelseantal och betoning.
– Man kan inte rakt av översätta librettotexten till svenska och fortfarande behålla Bachs harmoniska skapelse. Vi utgår
från en översättning och ett arrangemang
gjort av Gudrun Zethelius, en respekterad
veteran bland svenska kyrkomusiker och
av Ragnar Holte, professor i teologisk etik
och hyllad psalmförfattare och text- översättare, avslutar Claes-Otto.
SÖNDAG 18 MARS
18.00 J.S. Bach: Johannespassionen,
på svenska, i ett sceniskt framförande.
Erik Arnelöf (Jesus) Johan Christensson
(evangelist) Jakob Högström (Pilatus)
Hannah Holgersson (sopran) Ivonne Fuchs (alt)
Stockholms Bachsällskap, Saltsjöbadens
kyrkokör, Kammarkören Euterpe
Svensk bearbetning: Claes-Otto Hammarlund,
Regi: Johan Christensson,
Dirigenter och instudering: Katja Själander
och Annika Treborg Wennerström
Entré: 150 kr (vuxen), 50 kr (barn upp till 18 år)
biljetter säljs en timme innan konserten, genom körmedlemmar och på Synsam, Saltsjöbadens centrum.
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PÅ GÅNG I VÅR
MITT I VECKAN

Kvällsretreat

Musik. Bön. Tystnad. Mitt i veckan är det en enkel kvällsmässa
följt av olika grupper som: Ung i kyrkan, De goda orden,
Ignatiansk vägledning, Kvällsreatrat och Svenska kyrkans unga.
Onsdagar kl 18.30, Uppenbarelsekyrkan, kl 19.00 grupper,
Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbadens församlingshem
(olika grupper varje vecka, se svenskakyrkan/saltsjobaden)
Foto: Respektive artist( 1-3) Mats Håkansson (4)

Vi kommunicerar mycket. Med familj och vänner. På jobbet
och i skolan. Notiser som plingar i telefonen, appar som vill
ha uppmärksamhet och ett flöde som lockar. Stäng av,
njut av tystnaden och landa i dina egna tankar.
Onsdag 7 mars kl 18.30, Kvällsmässa i Taizéanda
19.00-19.45 Kvällsretreat, Uppenbarelsekyrkan

Onsdag i Saltis

Elise Einarsdotter

Jonas Knutsson

Olle Steinholtz

Ulla-Carin Börjesdotter

HJÄRTAT
I MITTEN av februari medverkade
Vokalensemblen Alicia i konserten ”Hjärtat” på Dieselverkstaden i Sickla, tillsammans med jazzmusikerna Jonas Knutsson,
Elise Einarsdotter och Olle Steinholtz.
En konsert med existentiella texter om
hjärtat till jazzmusik. Nu kommer de
till Saltsjöbaden förstärkta av Ulla-Carin
Börjesdotter på sång.
– Det blir en kväll fyllda av toner, texter
och tankar om kärlek, om att vara människa och våra livsvillkor här på jorden,
berättar dirigenten EvaMarie Agnelid.

SÖNDAGEN 11 MARS
18.00 Konsert ”Hjärtat”,
Vokalensemblen Alicia, Ulla-Carin Börjesdotter,
sång, Jonas Knutsson, sax, Elise Einarsdotter,
piano, Olle steinholtz, bas, EvaMarie Agnelid
dirigent. Entré 100 kr varav hälften går till ”Att
resa sig starkare” - Svenska kyrkans internationella arbete. Barn/unga under 18 år fri entré.
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Vokalensemblen Alicia

”Vad vet vi om hjärtat?
Dess sorg och bekymmer? Fördold för ens
öga det göms i sin däld. En frostbiten
afton när midnatten skymmer kan
kamrarna sprängas av flammande eld.”
– Helmer Grundström.

ÄLGÖ

2016 kom boken ”Älgö – en skärgårdspärla”
ut och fick mycket fina recensioner. Staffan
Waerndt och Ulla Aulenius, tog initiativ
till bokprojektet och lyckades entusiasmera
ett femtontal älgöbor och tidigare boende
på Älgö som bidragit med berättelser
till boken. Ambitionen var att skapa ett
tidsdokument för alla som bor på Älgö, på
Tyresö och i Saltsjöbaden, men också för
övriga skärgårdsintresserade Boken är på ca
300 sidor och innehåller illustrationer och
massor av bilder. På årets andra tisdagslunch
möter vi redaktionsgruppen bakom boken
som i ord och bild kommer att berätta mer
om boken och Älgö.

Foto: Arne Hyckenberg

KONSERT

TISDAGSLUNCH

Fotosammanställning: Staffan Waerndt

45 MINUTER EGENTID

Bilder ur boken: 1. Omslagsbild
2. K´ang Yu Wei, Saltsjöbadens första flykting (1904)
3. Petrus Brunius, Tyresö kyrkas första präst (1633)
4. Eric Klintenberg hämtar vatten till affären (1943)
TISDAG 13 MARS
11.45 Lunchandakt, Uppenbarelsekyrkan
12.00 Tisdagslunch, Saltsjöbadens församlingshem, Staffan Waerndt, Ulla Aulenius,
Liliane Björklund, Yvonne Sabel.
Anmälan senast 9 mars, 08-748 19 14,
ulrica.hamrin @svenskakyrkan.se
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HÅLLBAR TRO

IRMA

”Det är något med den där längtan”

En del kanske har sett henne i en Beckfilm.
Andra har säkert sjungit med i refrängerna till någon av
hennes många hits. Men Irma Schultz är också ett välkänt
ansikte i Katarina kyrka i Stockholm där hon arbetar
som samordnare för gudstjänster och konserter.
Saltaren har träffat Irma för ett samtal om musik,
tro, fasta och ideellt engagemang.
text och foto: arne hyckenberg

kontakten med kyrka och tro är inget hon haft
med sig hemifrån.
– Jag är uppvuxen på Söder i en familj som inte
gick i kyrkan annat än på skolavslutningar. Det
mina föräldrar engagerade sig i var konsumentföreningen, eller liknande, men kyrkan var främmande.
Mormor, som var från Nordnorge, hade en tro som
vi pratade om ibland, men det var också något lite
hemligt och mystiskt med att tro som gjorde att man
inte gärna talade om det. Jag vet inte om hennes
gudsbild var dömande eller kärleksfull, kanske var
det lite både och. Det var ändå en tro på någon sorts
kraft man kunde be till. I mellanstadiet började jag
i Mariaskolans musikklasser och där var det många
som kom från troende hem, både från frikyrkor och
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Svenska kyrkan. Där började jag förstå att det fanns
andra som levde med Gud som någon slags realitet i
sina liv. Det tyckte jag var spännande.
trots kontakterna med troende studiekamrater skulle
det dröja till vuxen ålder innan Irma kom att söka sig
till kyrkan på allvar. Då var hon redan en etablerad
artist och sångerska med flera album och mitt inne i
karriären. Men det var ändå något som saknades.
– Jag var 29 år och hamnade i en ganska stor kris.
Jag kände att livet var för tomt, att det var för lågt i
tak och meningslöst. Det fanns en existentiell sida
av den krisen. Jag hade några vänner som börjat gå
i Allhelgonakyrkan och jag följde med dem till Allhelgonamässan som man precis börjat fira då, 1997.
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HÅLLBAR TRO

allhelgonamässan blev en positiv upplevelse för
Irma som kände sig hemma i den öppna och välkomnande gudstjänstform man utvecklat.
– Jag kände att här ville jag vara. Men det var också
viktigt för mig att ha rätten att välja själv. Jag var nog
lite rädd för religion och tro och för att bli pådyvlad
något jag inte kunde stå för. Den församlingen var sådan att jag kunde komma och gå som jag ville. Jag blev
tillfrågad om att vara med och göra saker men kände
aldrig att jag behövde binda upp mig för något. Det
var inte heller så att man var tvungen att vara överens
om vad vi tror på. Jag fick vara ifred med min gudsresa,
något som fortfarande är viktigt för mig.
erfarenheterna i Allhelgonakyrkan var så positiva
att Irma snart började planera att bli präst. Hon inledde
teologiska studier och blev antagen att bli präst i Stockholms stift.
Under tiden började hon också att arbeta allt mer
som samordnare av gudstjänster och konserter i
Katarina församling.
– När jag fick jobba med gudstjänsterna och i nära
samarbete med kyrkomusikerna, upplevde jag att jag var
i kyrkan på det sätt jag ska vara. Då bestämde jag mig för
att inte bli präst. Jag får ändå vara så mycket teolog jag
vill i mina musiktexter och låtar och på andra sätt i mitt
jobb. Jag får vara i nära möten med människor i de stora
processerna i livet, i både sårbarhet och styrka. Därför
känns det som rätt sätt för mig att vara i församlingen.
Min tjänst är på 75 procent, vilket gör att jag kan frilansa
som musiker också. Det bästa jag vet just nu är att sjunga
på förrättningar, framförallt begravningar. Det är det
finaste som finns att få göra. Då känns det som jag använder det som är mitt uttryck i ett sammanhang som är
större än vad jag är. Det gör mig tacksam och jag känner
att det är det här som är meningen med mig.
Katarina församling har två kyrkor, Katarina kyrka och Allhelgonakyrkan. Församlingen har under
lång tid lyckats attrahera många människor med
gudstjänster och aktiviteter som är mycket välbesökta. Vad är framgångsreceptet i Katarina?
– När kyrkan är som bäst skapar den mötesplatser
dit man kan komma precis som man är, där man inte
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»I vår privilegierade del av världen
tror jag att det handlar om en längtan att på något sätt få känna sig
hemma, om att känna mening med
sitt liv och sin person, att få vara i
sitt rätta element och på rätt plats.«

Irma Schultz
ålder: 52 år.
yrke: Samordnare av gudstjänster och konserter i
Katarina församling.
familj: Man och tre barn.
äter och dricker: Allt möjligt, men sällan kött.
läser: Magnus Malms ”Ett hjärta större än världen” och
Ruth Ozekis ”En saga om tidens väsen”. På vänt ligger
boken om Karin Boyes författarskap av Johan Svedjedal
och ”Ett jävla solsken” av Fatima Bremmer.
lyssnar: Lyssnar inte så mycket på musik, men längtar
efter en skiva som håller att leva med under lång tid som ett soundtrack till livet. Senast det hände var Bon
Ivers ”Holocene”, som jag lyssnade på i några års tid.
på fritiden: Tycker om att gå, springa, eller bara vara i
skogen. Renovera fönster. Läsa böcker. Försöker också
prioritera vila och att inte ha så mycket på agendan.
En nödvändighet efter att ha nosat på den omtalade
väggen.
längtar efter: Riktning och fokus i de egna kreativa
rummen.
tänker på under fastan: Fastan är en möjlighet att fokusera på, eller avstå från något. För två år sedan kände
jag att jag skulle försöka avstå från stress under fastan.
Fastan är en fin möjlighet att ägna sig åt något man vet
är välgörande men som är svårt att få till utan hjälp av
ramar och rutiner.
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tvingar på någon en speciell världs- eller gudsbild, utan
lyfter individens rätt att ha sin egen väg in i kyrkan. En
grundläggande tanke är att vi lär oss av varandra i mötet och att ingen sitter inne med hela sanningen. Den
respekten tror jag finns här i Katarina. Det handlar också om att våra gudstjänster är avskalade och förenklade.
Anställda ska inte göra mässa för församlingen. Vi gör
den tillsammans. Därför är det många volontärinslag.
I musiken är det alltid någon ideellt arbetande musiker
eller solist som medverkar. Människor ska kunna känna
sig tagna i anspråk och sedda, men också kunna slinka
in och ut utan att bli indragna i något. Predikan är ofta
lite personlig och att man bemödar sig om att tolka
texten på ett sätt som känns relevant i människors liv
här och nu. Jag tror det är några av nycklarna till att
gudstjänsterna berör.
De flesta håller nog med om att 2017 var ett
oroligt år i världen. Vilken längtan är det som
människor bär i en tid som vår?
– I vår privilegierade del av världen tror jag att det
handlar om en längtan att på något sätt få känna sig
hemma, om att känna mening med sitt liv och sin person, att få vara i sitt rätta element och på rätt plats. Hur
kan vi gå i en riktning där det finns större möjlighet
att känna sig hemma än vilse? Jag läste en artikel i DN
som handlade om två olika teorier om lycka. Den ena
utgick från Maslows behovstrappa, där sista steget är
självförverkligande, som ju till slut blir ett soloprojekt.
I den andra teorin handlade det istället om att känslan
av mening och lycka kan vi bara uppnå när vi gör något
tillsammans med och för andra människor.
Hur ser då en hållbar tro ut? Går det att leva var
dag med Gud i vår tid?
– En hållbar tro skulle kunna vara att Gud inte
övergivit dig när du drabbas av tomhet, tragedi och
tystnad. Det är många som vittnat om att tron stärks i
svårigheter och att det är en del av trons väg. För mig
handlar livet med Gud inte så mycket om ritualer, som
jag är dålig på, utan mer om att stanna upp och lyssna
snarare än att sätta ord på min bön. På något sätt tror
jag vi ber hela tiden och att hela livet är en sorts bön,
säger Irma Schultz.

saltaren nr 1 2018
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FASTEINSAMLINGEN

HAWA
text: anna jonasson foto: magnus aronsson/ikon

Efter att ha gått Lutherska världsförbundets skräddarutbildning har Hawa startat en egen verksamhet där hon syr skoluniformer som
hon säljer. Lutherska världsförbundet tillhandahåller symaskinen som hon delar med tre andra kvinnor.

Hawa har ställt ut symaskinen utanför sitt hem. Då blir det lättare att ta
upp beställningar på skoluniformer. Pengarna hon får in är ett välkommet
tillskott till familjen med sex barn.

BOKA IN!
Fredag 23
mars är det
Prästostförsäljning
i Saltsjöbadens
centrum!
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HAWA ÄR 26 ÅR och har gått skräddarutbildningen
som Svenska kyrkan stöder genom Lutherska världsförbundet. Hon bor i flyktinglägret Batil i en hydda bestående av lera och trä som familjen byggt själva. Hon har
bott i Batil sedan några år tillbaka, då hon flydde ifrån
Blue Nile i Sudan.
När Sydsudan bildades 2011 var det flera gränsområden vars linjer inte fastställdes. I dessa områden, bland
dem Blue Nile, uppstod strider som tvingade människor
att fly. På grund av gerillaverksamheten tillåter Sudan
inte heller humanitär hjälp till dessa områden.
HAWA BLEV GIFT som 15-åring. Idag har hon sex barn
att försörja, den yngsta bara fem månader gammal. Innan hon gick skräddarutbildningen var hon, som de flesta
andra i lägret, beroende av FN:s matransoner.

Familjen är fortfarande beroende av dessa, men idag
ger pengarna hon tjänar på att sy och sälja kläder ett
välkommet tillskott. För de pengarna kan hon köpa det
hon behöver som inte ingår i matransonerna.
Familjen klarar sig bättre eftersom hon också slipper
byta ransonerna mot annat vilket annars är vanligt.
– Genom projektet har jag lärt mig läsa, räkna, sy
och nu har jag en liten verksamhet som stärker familjens ekonomi, säger hon.
Hawa hade tur som fick gå utbildningen. Den är hett
eftertraktad i lägret. Ett byråd bestående av religiösa
ledare och andra samhällsaktörer bestämmer vilka
som får gå utbildningen. Deras beslut är baserade på
vilka som har störst behov. Nu bedriver Hawa en egen
verksamhet där hon syr skoluniformer som hon säljer.
Projektet tillhandahåller symaskinen, som hon delar
saltaren nr 1 2018
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–Genom projektet har jag lärt mig läsa, räkna, sy och nu har jag
en liten verksamhet som stärker familjens ekonomi, säger Hawa.

med tre andra kvinnor, och förser också kvinnorna med
allt material de behöver.
Skoluniformerna säljer hon för 100 sudanesiska pund
(cirka 8 kr) per plagg. Hon syr också kläder till sig själv,
sin familj och släktingar.
ALLA SOM GÅR skräddarutbildningen får först gå en
kurs där de lär sig att läsa och räkna så att de kan mäta
upp tyg till exempel. Dessutom behöver de kunna läsa
och skriva för att senare sköta en verksamhet.
Viljan att lära sig att läsa är så stor bland de vuxna i
lägret att denna kurs ofta har dubbelt så många deltagare som skräddarutbildningen.
Stoltheten som kvinnorna känner när de kan skriva
sitt namn istället för att sätta ett tumavtryck är enorm.
– Många vuxna har helt enkelt aldrig fått tillgång till
någon sorts utbildning över huvud taget. Därför är det
här värt mycket. De får dessutom lära sig lite engelska
på dessa kurser, vilket är väldigt populärt, säger Else
Berglund, ansvarig för Svenska kyrkans flyktinginsatser
i östra Afrika.
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Hawa blev gift som 15-åring. Idag har hon sex barn att försörja, den yngsta bara fem
månader gammal. När Hawa måste jobba hjälper familjen till att ta hand om bebisen.

ATT RESA SIG STARKARE
Mellan 11 februari och 25 mars pågår årets fastekampanj för att
samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete. Fokus
ligger på vad psykosociala arbete betyder för människor som
drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt.
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
Händer här i Saltis!
Internationella gruppen i Saltsjöbaden anordnar olika aktiviteter lokalt för att
samla in medel till Svenska kyrkans internationella arbete.
Kollekt/insamling vid gudstjänsterna 4 mars och 25 mars.
Konsert 11 mars kl 18.00 (se sid 5) där hälften av entréintäkterna går
till ”Att resa sig starkare”.
Prästostförsäljning 23 mars kl 10.00-19.00 i Saltsjöbadens centrum
Våffelförsäljning efter gudstjänsten söndag 25 mars kl 11.00.
Söndag 25 mars kl 17.00 Jazzkonsert med Christina Gustafsson,
Stefan Gustafson mfl insamling/entré.
Insamlingsbössor m m.
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden
Vil du vara med i Internationella gruppen?
Det finns många uppgifter för frivilliga. Hör av dig till Ulrica Hamrin
(08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se) så berättar hon mer.
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Efter ett yrkesliv som
bankman i Sverige och
internationellt är han
sedan något år pensionär.
Att engagera sig i församlingen var naturligt. Möt
Per Jedefors, kyrkorådets
ordförande i Saltsjöbadens
församling.

PER
text och foto: arne hyckenberg

KYRKAN ÄR och har varit en viktig del
i Pers liv och sin roll som kyrkorådets
ordförande tar han på stort allvar.
– Det är ett väldigt viktigt uppdrag.
Vi ska vara en hållbar kyrka och det
innefattar såväl ekonomiska och sociala
som andliga frågor. Genom att vara
utåtriktad och nyfiken vill jag medverka
till att kyrkan levererar ett mervärde till
våra församlingsbor. Min roll som ordförande är att entusiasmera och motivera
kyrkorådet att även pröva nya inriktningar och att vara ett starkt stöd till
kyrkoherden. Kyrkorådet ger ramar och
prioriteringar för vad kyrkan ska vara,
men det är kyrkoherden med personal
som bestämmer hur det ska genomföras.
12

Per Jedefors ser ljust på församlingens
möjligheter att utvecklas.
– Vi har väldigt goda förutsättningar,
med en aktiv församling och ett engagerat kyrkoråd som har imponerande bred
och djup kompetens. Kyrkorådets mål
är att göra det som är bäst för Saltsjöbadens församling, utan att behöva hantera
partipolitiska överväganden.
Vilka utmaningar ser du i arbetet?
– En enkät riktad till boende i Saltsjöbaden från förra året visar tydligt, att en
stor utmaning är att nå åldersgruppen
under 49 år. Vi hoppas hitta ett nytt
tonläge för att kunna tilltala även dem
som är mitt i livet med familj och mycket annat. En del av det arbetet är att

ytterligare försöka bredda rekryteringen
till kyrkofullmäktige och kyrkoråd.
Vad består mervärdet av och hur
skapar man det?
– Personligen är musiken och barnoch ungdomsarbetet något jag gärna
prioriterar. Förskolan Nyckelpigan är en
fin verksamhet som församlingen driver.
Vi har fantastiska körer och dirigenter
och har i år ett sjuttiotal konfirmander.
Det är viktiga verksamheter som ligger
mig varmt om hjärtat.
– Att skapa mervärde handlar också
om församlingsutveckling i stort, att
etablera kyrkan som ett nav eller en
mittpunkt i samhället. Jag tror det kan
ske genom kulturella verksamheter,
saltaren nr 1 2018

I SAMBAND MED BISKOPSVISITATION VÄRMDÖ KONTRAKT

PER BERÄTTAR att frukostseminariet
i mars inte är en engångsföreteelse. Det
ingår i satsningen på församlingsutveckling och kommer att följas upp med flera
tillfällen och teman under 2018.
Det planeras också andra verksamheter som kommer att göra församlingen
mer tillgänglig.
– Vi söker en form för regelbunden
närvaro i Saltsjöbadens centrum, kanske
där man spontant kan få tillfälle att fika
tillsammans med en präst.
Med målet att församlingen ska bli
en mittpunkt i samhället och relevant
inte bara på söndagar, infinner sig
frågan hur man ska leva i vardagen
med Gud?
– Jag tror svaret är det som också är
vår mission i församlingen: att 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, säger Per Jedefors.

FRUKOSTMÖTE 15 MARS

GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN

KYRKANS
FRAMTID I
SAMHÄLLET

Foto: Magnus Aronsson, Arne Hyckenberg

barn- och ungdomsarbete och genom
församlingens ordinarie verksamhet.
– I budgeten har medel avsatts för
utveckling. Det ger oss möjlighet att
ordna frukostseminarier, som vi gjorde
för några år sedan. Det första tillfället
är torsdagen den 15 mars på Grand hotel,
i samband med biskopsvisitationen i
församlingen. Biskop Eva Brunne och
Maria Ludvigsson, ledarskribent på
Svenska Dagbladet, presenterar vad som
är deras respektive visioner för kyrkan i
ett längre perspektiv. Tanken är inte att
enas om en gemensam vision, utan att
deltagarna på seminariet ska få underlag
att bilda sig en egen uppfattning.

JUL

HUR KAN KYRKAN VARA RELEVANT I VÅRT SAMHÄLLE?
HUR KAN KYRKAN VARA MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR?
HUR KAN KYRKAN VARA ”KYRKAN MITT I BYN”?

MARIA LUDVIGSSON
LEDARSKRIBENT
SVENSKA DAGBLADET

EVA BRUNNE
BISKOP
STOCKHOLMS STIFT

Foto:
Unsplash
FRUKOSTMÖTE KL 07.00-08.45. SAMTALEN BÖRJAR KL
07.45.
ANMÄLAN SENAST MÅNDAG 12 MARS
SVENSKAKYRKAN.SE/SALTSJOBADEN

KOSTNADSFRITT – BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER
OBS ÄR DU ANMÄLD MEN INTE KAN KOMMA MÅSTE DU AVANMÄLA DIG SENAST
ONSDAG 14 MARS KL 12.00 ANNARS DEBITERAS DU EN ”NO-SHOW” AVGIFT PÅ 175 KR.

SÖNDAGEN 18 MARS KL 11.00, ARTIPELAG

Per Jedefors
ålder: 68 år.
familj: Barn och barnbarn i Saltsjöbaden
och i Stockholm
fritidsintresse: Sjön har alltid varit
viktig för mig som är skeppare. Jag gillar
också att arbeta fysiskt på min tomt.
senast lästa böcker: ”Hur jag lärde mig
förstå världen” av Hans Rosling,
”I skuggan av Nathan” av Omi Söderblom
och ”Frihet, jämlikhet och reformation”
av Per Svensson.
saltaren nr 1 2018

MÄSSA FÖR SMÅ OCH STORA MED BISKOP EVA
BARN- OCH UNGDOMSKÖRER FRÅN VÄRMDÖ KONTRAKT,
VISITATIONSTAL, WRAPS MM
BUSS TILL ARTIPELAG AVGÅR 09.30.
MER INFO/ANMÄLAN BUSSRESAN SE ANNONS NVP 6 MARS

Biskopsvisitation är biskopens sätt att utöva tillsyn av församlingar i Svenska kyrkan. Biskopen ska kontrollera att de som vigts till tjänst, präster och diakoner, följer sina vigningslöften
och att församlingens verksamhet följer Svenska kyrkans tro och lära. Saltsjöbaden ingår i
Värmdö kontrakt vars tur det nu har blivit. Vid visitationen utgår biskopen från församlingsinstruktionen, församlingens måldokument men går även igenom andra dokument. Biskopen
samtalar med kyrkvärdar, förtroendevalda och personal och gör besök ute i samhället mm.
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AKTUELLT
SURFTIPS

IDEELL

FÖRSKOLA

NYCKELPIGAN

VILL DU VARA MED?

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

Församlingen driver förskolan Nyckelpigan som
arbetar med en unik profil: natur, musik och
andlighet. Nyckelpigan rymmer avdelningarna
Pingvinen, Duvan, Pandan och Lammet.
Läs mer på forskolannyckelpigan.se

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.

Foto: Gudrun Braugenhardt

Foto: Unsplash

SALTISBILDER

Efter hand kommer kartan bli full som en
igelkott av alla nålar som visar hemorterna.
MÖTESPLATS

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

SAMTALSSTÖD

ALLA HAR SAKER och händelser som
det hjälper att få prata med någon om.
Då är det viktigt att det finns någon som
orkar lyssna och som inte blir chockerad
eller moraliserar. Inom Saltsjöbadens
församling finns diakoniansvarig, präster
och samarbete med Kyrkans familjerådgivning (när det gäller parsamtal).

Du kan också få tala med någon från församlingens Volontärgrupp som även gör
hembesök. Du behöver inte vara kristen
eller medlem i Svenska kyrkan och det
kostar ingenting.
Har du behov av samtalsstöd?
Boka samtal via församlingens växel
08-748 19 00.

Illustration: Royne Mercurio

FASTAN KAN FÅ VARA EN TID I LIVET DÅ VI STANNAR UPP
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Att fasta är en möjlighet att fokusera på,
eller avstå från något för att vinna något
annat. Det kan handla om att avstå från
till exempel tv-tittande, godis, alkohol,
kött, Facebook eller något annat. Fastan
kan få vara en tid i livet då vi stannar upp.
Fastan handlar om att vi ska få tid för
eftertanke och bön, och tid för att komma
närmare Gud. Årets största fasta i kristendomen är tiden före påsk. I år började
fastetiden den 14 februari och avslutas
med påskafton den 31 mars.

AU PAIR-CAFÉ
Sedan fler år har Au pair-caféet i församlingshemmet varit en samlingsplats för
ungdomar från andra länder som arbetar
som au pair i Saltsjöbaden. Denna vår
är det flickor från Finland, Österrike,
Tyskland, Frankrike och Italien som
träffas, utbyter erfarenheter och stöttar
varandra när livet inte är så lätt. Gudrun
Braugenhardt är med och driver caféet:
– Jag frågade varför de sökt sig till Sverige och fick det förbluffande svaret att
det inte är för varmt! Men de sa också
att de uppskattar naturen, vår strävan
efter jämlikhet och mindre hierarki. För
många är Sverige ett spännande land där
man kan lära sig språket snabbt. Många
får kontakter för livet med sina värdfamiljer och med andra au pair-flickor.
Fotnot: Om du vet någon au pair som
skulle vara intresserad, tag kontakt via
facebookgruppen: ”Au Pairs Saltsjöbaden”.

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.
saltaren nr 1 2018
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KALENDER
SÖNDAGEN 25 FEBRUARI
11.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund,
präst
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 28 FEBRUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
TORSDAG 1 MARS
18.00 Flitiga fingrar
- handarbetscafé
Församlingshemmet

TORSDAG 8 MARS
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården

ONSDAGEN 14 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

16.00 Bibelseminarium
Församlingshemmet

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

SÖNDAGEN 11 MARS
11.00 Mässa
Cristina Olsson, präst
Ung Vuxen Saltis/Tyresö
Uppenbarelsekyrkan

18.30 Mässa
Uppenbarelsekyrkan

18.00 ”Hjärtat”
Toner, texter och tankar om
kärlek, om att vara människa och våra livsvillkor här
på jorden. Vokalensemblen
Alicia, Ulla-Carin Börjesdotter, sång, Jonas Knutsson,
sax, Elise Einarsdotter,
piano, Olle Steinholtz, bas,
EvaMarie Agnelid dirigent.
Entré 100 kr varav hälften
går till ”Att resa sig starkare”
- Svenska kyrkans internationella arbete. Barn/unga
under 18 år fri entré.
Uppenbarelsekyrkan

19.00-19.45 Kvällsretreat
Uppenbarelsekyrkan
(läs mer på sid 5)

TISDAGEN 13 MARS
11.45 Lunchandakt
Uppenbarelsekyrkan

19.00 Ung i Kyrkan
Uppenbarelsekyrkan

12.00 Tisdagslunch
Älgö en skärgårdspärla
Anmälan senast 9 mars,
08-748 19 14, ulrica.hamrin
@svenskakyrkan.se
(läs mer på sid 5)
Församlingshemmet

19.00 Au pair-café
Församlingshemmet
SÖNDAGEN 4 MARS
11.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund,
präst
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 7 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

18.30 Mässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 De goda orden
Uppenbarelsekyrkan
TORSDAG 15 MARS
07.00-08.45 Frukostmöte
Eva Brunne, biskop
Stockholms stift
Maria Ludvigsson,
ledarskribent Svenska
dagbladet
Grand hotel Saltsjöbaden
(OBS anmälan, läs mer på
sid 13)
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
18.00 Flitiga fingrar
- handarbetscafé
Församlingshemmet
19.00 Au pair-café
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 18 MARS
11.00 Mässa för små och
stora, Eva Brunne, biskop
Barn- och ungdomskörer
från Värmdö kontrakt, m fl
OBS! Sammanlyst gudstjänst till Artipelag.
Läs mer på sid 13.
18.00 J.S. Bach: Johannespassionen i ett sceniskt
framförande på svenska.
Erik Arnelöf (Jesus)
Johan Christensson (evangelist)
Jakob Högström (Pilatus)
Hannah Holgersson (sopran)
Ivonne Fuchs (alt)
Stockholms Bachsällskap,
Saltsjöbadens kyrkokör,
Kammarkören Euterpe
Svensk bearbetning:
Claes-Otto Hammarlund,
Regi: Johan Christensson,
Dirigenter och instudering:
Katja Själander och Annika
Treborg Wennerström
Entré: 150 kr (vuxen), 50 kr
(barn upp till 18 år) biljetter
säljs en timme innan konserten, genom körmedlemmar och på Synsam,
Saltsjöbadens centrum
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 21 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Mässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Svenska kyrkans unga
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAG 22 MARS
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
16.00 Bibelseminarium
Församlingshemmet
FREDAGEN 23 MARS
10.00-19.00 Prästostförsäljning - ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker
och präster och frivilliga
säljer god ost till förmån för
insamlingen ”Att resa sig
starkare” - Svenska kyrkans
internationella arbete
Saltsjöbadens centrum
(läs mer på sid 10-11)
SÖNDAGEN 25 MARS
11.00 Gospelmässa,
Cristina Olsson, präst.
Maria Nordenback Kress
och projektkören Gospel i
Saltis
Uppenbarelsekyrkan
(läs mer på sid 4)
17.00 Jazzkonsert
Christina Gustafsson,
Stefan Gustafson mfl
Insamling/entré till ”Att resa
sig starkare” - Svenska kyrkans internationella arbete.
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
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
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Döpta

Wilhelm Widar Arvidsson
Anna Christina Digranes
Gustav Leo Isaiah Lersten
Stephanie Wachtmeister Carp

Avlidna

Sven Erik Enander
Jan Hugo Lennart Müller
Ingemo Lundin
Bo Göran Norberg
Marianne Ingegerd Paulson
Anna Ingegerd Björklund
Anna-Lena Holm
Hans Krister Murray
Ulla Viktoria Ritzler
Lars Rune Dahlin
Kurt Anders Beckius
Torsten Sune Green
Birgit Linnéa Molin
Bodil Nasiell
Sven Axel Johansson
Jan Kalms
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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
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A
med kyrkoherde Thomas Arlevall

ATT VARA TONÅRING är minsann ingen lek. Det är så mycket som man ska klara av. Skolan, kompisar, fritid och föräldrar.
Och så ska du försöka vara dig själv i tonårstidens grupptryck och försöka begripa dig på alla känslor, tankar och
drömmar som far genom huvudet och kroppen. Det är
inte lätt. Samtidigt finns det i tonårstiden en väldig kraft
och vilja att gå sin egen väg och klara sig själv. Och det
kan ta sig alla möjliga uttryck.
JAG MINNS när jag gick i högstadiet i en skola i
Borås. Under en ganska lång period fascinerades jag av Budo och dess filosofi där jag läste
om vikten av självdisciplin och kontroll för
att vara i balans med både in- och utsidan.
Efter att ha läst ett råd av en författare om
vinsten med att duscha iskallt varje morgon för
att stärka disciplinen så tänkte jag: ”Jamen, det måste
vara en god idé. Det ska jag pröva!” . Så duschade jag
kallt varje morgon hela 8:an igenom. Och nog stärkte
det min självdisciplin
Och jag kan lova att det
var en spännande erfarenhet. Det är nog bara med en
14-årings envishet som ett sådant projekt är möjligt.
Numera duschar jag varmt förutom ett och annat
isvaksbad vart fjärde år sisådär. Jag klarar mig fint utan
iskalla morgonduschar.
I JULAS PRATADE jag och en småbarnspappa om
våra mobiler och att man har med sig dem överallt.
Är man disciplinerad så är det kanske bara toaletten
som är en frizon, och bara kanske... Hur som helst,
pappan hade varit på en privat dykresa i tio dagar och
han hade förstås med sig sin mobil. Men på båten fanns
ingen täckning, bara en satellittelefon att användas i
nödsituation. Han beskrev det som mycket frustrerande den första tiden att inte kunna använda mobilen
och sociala media. Men sedan, efter några dagar utan
mobilen, så infann sig ett slags lugn.

Han upplevde att det till och med var skönt att vara ”själv med
sig själv”. Och kanske tid att lyssna inåt. Han klarade sig helt
enkelt utan sin mobil. Åtminstone tills han kom hem...
JAG TROR ATT det är viktigt för oss att någon gång
då och då klara oss utan materiella saker som tar en stor
del av vårt liv i anspråk. Att det faktiskt kan vara
stärkande för vår inre människa att prova på att
klara sig utan ibland. Att känna sig fri från sånt
som ofta styr ens vardag.
NU HAR DEN kristna kyrkan
sin stora fasteperiod, fyrtio dagar
lång, som sträcker sig från Askonsdagen (i år 14 februari) fram till påsken. Den
är en bra tid att fundera på vad jag kan klara mig
utan. Kanske kan det vara mobilfria kvällar, inget
kött förutom till helgen, eller kanske ”godisförbud”. Här är var och en fri att själv bestämma vad
man vill klara sig utan.
JUST NU PÅGÅR också Svenska kyrkans stora fastekampanj för människor på andra platser i vår värld
som tvingas klara sig utan mycket som är nödvändigt
för att överleva: rent vatten, mat och någonstans att
bo. För att solidarisera oss med dessa människor så
samlas det in pengar på många olika sätt landet runt i
Svenska kyrkans alla församlingar vilket ger människor
möjligheten att gå från att överleva till att leva. Det
handlar 2018 års fastekampanj om: att resa sig igen när
det fruktansvärda inträffar. (Läs mer om kampanjen i
detta nummer.)
Ps. Någon i kyrkans sammanhang har sagt så här om
fastan: ”Vi fastar inte för Guds skull, utan för vår egen och för att visa
vår solidaritet med våra medmänniskor och den värld vi lever i.”
Det tycker jag är bra! Jag önskar dig en God Fasta!

THOMAS JUST NU
Missa inte...

Njuter av...

Ta chansen...

...all musik i mars. Klassiskt, Jazz, Gospel m m.
Fantastisk musikalisk bredd vi har här i Saltis.

…att det blir ljusare och ljusare varje dag.
Underbart!

...att stänga av, om så bara i 45 minuter, och
landa i dina egna tankar på kvällsretreaten i mars.
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