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Söndag 16 februari välkomnas Saltsjöbadens
församlings nya kyrkoherde, Lars Viper. Vi
har träffat Lars för att få veta mer om vem
han är, om kyrkans roll och vad han vet om
Saltsjöbaden. På sista sidan skriver han om
att vi är alla på väg i våra liv på olika sätt.
Ibland vet vi inte vart vägen för oss. Under
andra skeden i våra liv tycks vi veta bestämt
hur vi ska ta oss framåt i vardagen.
Vi har också träffat ”Mr Gospel”, Lasse
Axelsson. Han har lett gospelkörer i 40 år
och har samarbetat med en mängd svenska

och internationella artister, bland annat
Carola, Tomas Ledin och Danny Saucedo.
Under våren kommer Lasse till Saltsjöbaden
för att leda en pop-up gospelkör. En kör där
vem som helst kan vara med, oavsett ålder.
23 februari startar ”Fasteaktionen” med
insamling till Act Svenska kyrkan. Internationella gruppen i Saltsjöbaden ordnar olika
aktiviteter för att samla in medel till Svenska
kyrkans internationella arbete bl a prästostförsäljningen i Saltsjöbadens centrum.
Skön vårvinter önskar redaktionen!

På @merasaltis hittar du bilder från
livet i församlingen och på Skogsö.

@merasaltis: Vi bjuder på de första

vinterbilderna från Skogsö denna säsong.
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AKTUELLT

Mottagning

Fastekonsert

Välkommen att vara med när Lars Viper
välkomnas som kyrkoherde i Saltsjöbaden.
Medverkar gör bland annat Biskop Andreas
Holmberg, Vokalensemblen Alicia, Saltsjöbadens kyrkokör och Saltarkören.
Läs mer om Lars Viper på sid 4-7.

I mitten av mars kan du lyssna till Ensemble
Villancico och Saltsjöbadens kyrkokör under
ledning av Peter Pontvik och Katja Själander.
Tillsammans framför de Mariasånger och
Magnificat av A Vivaldi.
Söndag 15 mars kl 17.00, Uppenbarelsekyrkan,
entré 100 kr.

Prästost i centrum
23 februari - 5 april pågår ”Fasteaktion 2020”
med insamling till Act Svenska kyrkan.
Internationella gruppen i Saltsjöbaden ordnar
olika aktiviteter för att samla in medel till
Svenska kyrkans internationella arbete bland
annat den klassiska Prästostförsäljningen.
ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker och
präster och frivilliga säljer god ost till förmån
för Svenska kyrkans internationella arbete.

Söndag 16 februari kl. 11.00, Uppenbarelsekyrkan

HÄNDER
I VÅR

Fredag 27 mars kl 10.00-18.30,
Saltsjöbadens centrum.

Stabat Mater
Rebaroque är en av Sveriges ledande
barockensembler. Tillsammans med
Vokalensemblen Alicia och solisterna Sofia
Niklasson, Susanna Simonsson, samt Bengt
Tribukait, continuo, framför de sista
söndagen i mars Pergolesis ”Stabat Mater”.
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Söndag 29 mars kl 17.00, Uppenbarelsekyrkan

Tisdagslunch
Lär känna Karin Aldén, präst i
Saltsjöbadens församling sedan
hösten 2019 som berättar om
”Min kyrka” - kyrkorna i mitt liv.
Anmälan senast 5/3: carina.c.nilsson
@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Tisdag 10 mars kl 12.00,
Saltsjöbadens församlingshem

På sid 15 hittar
du allt som händer
3
i februari och mars!

NY KYRKOHERDE

MÖT

LARS VIPER
- ny kyrkoherde i Saltsjöbaden
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Lars Viper är kyrkoherde i
Saltsjöbadens församling
sedan 1 februari.
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NY KYRKOHERDE

Söndag 16 februari välkomnas
Saltsjöbadens församlings nya
kyrkoherde, Lars Viper. Saltaren
träffade Lars Viper för att få veta
mer om vem han är, om kyrkans roll
och vad han vet om Saltsjöbaden.
text och foto: arne hyckenberg

– Jag är en stockholmsgrabb från början, född i Vasastan. Jag har framförallt levt i Stockholms innerstad
under mina uppväxtår. Jag sjöng i gosskör i S:t Jacobs
kyrka vid Kungsträdgården, där jag också konfirmerades, säger Lars Viper.
I SAMBAND med värnplikten började Lars läsa
teologi och prästvigdes i 25-årsåldern. Han gjorde sin
prästpraktik i Stockholms stift under biskop Krister
Stendahl.
– När han gick i pension valde jag att prästvigas
av Jonas Jonsson som jag haft som lärare vid Uppsala
universitet. Min prästtjänst kom att huvudsakligen bli
i Strängnäs stift, där Jonas Jonson var biskop. Jag har
också arbetat i Enköping i Uppsala stift.
–Min fru Marianne och jag har de senaste åren bott
i Nyköping, där jag varit kyrkoherde i Nyköpings
församling sedan 13 år samt kontraktsprost i Nyköpings
kontrakt. Under somrarna har vi tillbringat mycket tid i
Norrtälje, säger Lars Viper.
Vad fick dig att söka tjänsten som kyrkoherde
i Saltsjöbaden?
–Det som lockade mig när jag såg den här tjänsten, i
somras, var att detta är ett mindre sammanhang, där
församlingen efterfrågar någon som både ska vara präst
och chef. Det tyckte jag var roligt och något jag längtat
till. Sedan är jag ju från Stockholm, så det är ”win-win”
att få komma tillbaka hit.
saltaren nr 1 2020
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MUSIK OCH RETREAT
NY KYRKOHERDE

I MITTEN AV JANUARI gick flyttlasset från Nyköping
till Saltsjöbaden och nu bor Lars och Marianne i prästbostaden som hör till tjänsten.
–Att vi lämnade Nyköping berodde även på att våra
tre söner är vuxna och utflugna. Vi funderade var vi
skulle bo och om vi skulle bli kvar i Nyköping. Jag
kände att jag behövde göra något annat, så jag sökte
tjänsten här. Jag är jätteglad över den här kyrkoherdetjänsten som känns utmanande och rolig.
Vilka är dina styrkor som kyrkoherde?
–Jag brukar tänka på mig själv som någon som försöker
ta ut riktningar och vara visionär. Mitt uppdrag är att
leda framåt och inte att sitta och detaljstyra allt. Jag
tycker den bästa bilden för gott ledarskap är en fjällvandring, där ledaren ska motivera en grupp människor
att gå mellan två fjällstationer. Chefen måste både få
den som går sist att orka och den som vill springa före
att lugna sig, samtidigt som chefen håller kursen. Det är
en bild av vad som är ledarskap.
Vad tar du med dig från din tid i Nyköping?
–Det jag tar med mig är att kyrkan måste vara relevant
för de människor som finns runt omkring i samhället.
Vi har ett ben i vårt eviga nedärvda budskap, som är
evangeliet i ord och handling. Vårt andra ben är att
vara relevanta för människor och möta dem i nuet.
Hur ska kyrkan göra för att vara relevant
här och nu?
–Att möta människor och samtala är överlägset. Det
är något vi aldrig får dra oss undan. Jag läste om en
undersökning som visade på att alla människor bär på
hemligheter. Det tar upp en stor del av vår tid. Får man
en chans att tala med någon om sina jobbiga hemligheter kanske det inte är så farligt längre. Det är precis detta
vi jobbar med i kyrkan och där finns vår möjlighet att
vara relevanta. Vi behöver vara tydliga med att vi är till
för människor och att budskapet har bäring på det liv
vi lever idag. Vi har inte en färdig bruksanvisning, utan
snarare en orienteringskarta att ge människor, för hur
man kan leva och förstå sitt liv och framtiden. Det är
något unikt som kyrkan kan erbjuda. Det är mitt och
församlingens yttersta mål att skapa den här relevansen
för människor.

6

»Vi har inte en färdig
bruksanvisning, utan snarare en
orienteringskarta att ge människor,
för hur man kan leva och förstå sitt
liv och framtiden.«

Vad vet du om Saltsjöbaden?
–Egentligen inte mycket, utom om kyrkan. Den har
jag känt till, eftersom den är så speciell med Nathan
Söderbloms tematik. Det finns en hel teologi i den här
byggnaden. Men det är inte alla som ser vad det är på
väggarna. Saltsjöbaden som samhälle vet jag inte så
mycket om annat än att det är otroligt naturskönt och
vackert här. Det är en kulturhistorisk bygd och ett gammalt villaområde. Det ger en stabilitet, samtidigt som
det förstås finns både glädjeämnen och sorgeämnen här
som i Nyköping. Nu ser jag fram emot att lära känna
människorna i Saltsjöbaden.
Hur kom det sig att du blev präst?
– Det har jag grubblat en hel del på själv. Jag tror att det
delvis berodde på att jag hade ett intresse för att läsa.
Min pappa och familjen har hållit på med handel, men
för min del blev det studier. Då tyckte min pappa, som
var praktiskt lagd, att jag skulle bli något ordentligt och
det var att bli präst. Det kom sig nog av att han, liksom
många stockholmsungdomar under kriget, växte upp
med KFUM. Det var också en ungdomsrörelse som
kom att ligga honom varmt om hjärtat. Men det
berodde även på konfirmationstiden, som betydde
väldigt mycket för mig. Det var en traditionell konfirmation. Inget läger, utan lördagsläsning med bulle och
mjölk vid ett långbord. Men på något sätt imponerade
konfirmationsprästen, Sven Carlsson, på mig med sin
seriositet. Det var en viktig tid i livet för mig. Under
gymnasietiden var jag mycket aktiv i Credo inom SESG
(Sveriges Evangeliska Student- och Gymnasiströrelse).
Vi var i Katarina kyrka på fredagar då det var ungdoms-

saltaren nr 1 2020

NY KYRKOHERDE

mässor. Det väckte tron och en längtan till kyrkan.
Jag har aldrig ångrat att jag blev präst och fått möta
människor.
Vad ville du bli när du var liten?
– Jag var nog väldigt intresserad av att bli polis, eller
brandman, som många grabbar. Men jag insåg ganska
tidigt att jag inte var fysiskt rustad för det. Sedan har
jag alltid varit intresserad av historia, så jag tänkte mig
arbete med bibliotek, arkeologi och sådant som har
att göra med att läsa. Samtidigt är jag en ganska aktiv
person, så stillasittande hade inte heller varit så lätt för
mig.
Söndag den 16 februari välkomnas du i Uppenbarelsekyrkan. Hur tror du det kommer att
kännas denna dag?
– Jag tror det kommer att vara mäktigt och högtidligt
och jag kommer att känna mig ödmjuk och glad, säger
Lars Viper.

Lars Viper
ålder: Ålder: 55 år
familj: Hustrun Marianne och sönerna Jacob,
Marcus och Lucas.
motto: Först människa, sedan kristen.
gillar att göra på fritiden: Det är nog att åka till
sommarhuset i Norrtälje, där jag får koppla av och läsa.
favoritförfattare: Jag tycker Pär Lagerkvist är en
av de riktigt stora. Hans skriftspråk tilltalar mig väldigt
mycket. Hans litteratur är både andlig och profan.
När det gäller andlig litteratur söker jag mig gärna till
Dietrich Bonhoeffer. Han är inte så lätt att förstå men
har något att säga om vår tid.
favoritpsalm: Grundtvigs psalm 258
” O liv, som blev tänt”.
bibelord du ofta tänker på: ”Var inte rädd” återkommer Jesus till många gånger. Var inte rädd när det
stormar på havet. Det är ett väldigt gott budskap, för
rädslan är bland det farligaste som finns. Att kunna säga
till människor: ”Du behöver inte vara rädd. Det är vad tron
kan skänka dig” är något helt fantastiskt!
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KYRKOHERDEMOTTAGNING

Välkommen att vara med när Lars Viper
välkomnas som kyrkoherde i Saltsjöbaden.
Medverkar gör Biskop Andreas Holmberg,
Claes-Otto Hammarlund, Carina Nilsson,
Karin Aldén, präster, Vokalensemblen Alicia,
Saltsjöbadens kyrkokör, Saltarkören.
Efteråt mingel.
Söndag 16 februari kl. 11.00 Uppenbarelsekyrkan

7

ACT SVENSKA KYRKAN

STÅ PÅ MODETS SIDA
Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro Bartolomé de las Casas i
El Salvador, ett center som arbetar för att fler, inte minst män, ska inkluderas
i arbetet för att minska det utbredda våldet i delar av Centralamerika.
text: act svenska kyrkan foto: magnus aronsson, deborah rossouw

Larry Madrigal bor i El Salvador,
ett land som tillsammans med Guatemala och Honduras tillhör några
av världens mest våldsamma länder.
Våldet drabbar framförallt unga
män, men även kvinnor och barn.
Könsbaserat våld är vanligt i
regionen och varje år mördas hundratals flickor och kvinnor, oftast av
makar, exmakar eller pojkvänner.
Larry blev tidigt medveten om
den negativa inverkan som den
utbredda machokulturen och stereotypa könsroller har på samhället
och ville göra något åt det.

Larry Madrigal.

HAN VÄXTE UPP med en stark
mamma som arbetade för mänskliga rättigheter och när han började
studera teologi upptäckte han en
motsägelse mellan sin mammas
kamp och det liv hon levde och det
han fick lära sig genom teologin.
–Jag insåg att män behövde
någon som skildrade dem och
maskuliniteten. Och det var då jag
verkligen fastnade.
8

EN VIKTIG ASPEKT för att uppnå
genusrättvisa och minska våldet är
att inkludera fler, inte minst männen, i arbetet.
–Män är en del av problemet och
kan därför vara en del av lösningen,
säger Larry.
Många män, både unga och vuxna, har utbildats i frågor som rör
jämställdhet och genusrättvisa, men
också inom frågor som rör mäns
självkänsla och förebyggandet av
våld mot kvinnor. Stort fokus ligger
på att synliggöra den machokultur som genomsyrar regionen
och som är en stor källa till våld.
Bland annat genom utbildningar
och samtalsgrupper där det skapas
utrymme för reflektion och där stereotypa könsroller lyfts, vänds och
vrids på för att visa på dess negativa
inverkan.
FÖRUTOM DEN rådande machokulturen bidrar extrem fattigdom,
organiserad brottslighet och stora
inkomstklyftor till det utbredda
våldet. Act Svenska kyrkan verkar
sedan många år i regionen, och
tillsammans med kyrkor och organisationer som Centro Bartolomé
de las Casas, sker ett envetet arbete
för att människor ska kunna leva
i trygghet, värdighet och rättvisa i
Centralamerika.
Genusrättvisa och jämställdhet är viktiga nycklar för att nå
dit. Arbetet sker utifrån ett brett
perspektiv som inkluderar kvinnor,
män, ungdomar och barn.

LARRY MENAR att det finns
väldigt mycket kvar att göra, men
han ser en förvandling hos många
av dem han möter.
–Till en början anser många män
att genusrättvisa inte har med dem
och deras liv att göra, inte ens med
kvinnorna i deras närmaste närhet.
Men allteftersom inser de flesta att
det är de själva som spelar huvudrollen, och många väljer att ta en
aktiv roll för att stötta kvinnorna i
sin närmaste omgivning.
Och han möter också många
kvinnor som tagit kontroll över
sina liv genom att börja fatta egna
beslut.
–När en kvinna börjar fatta sina
egna beslut blir hon en mäktig
kvinna. Hon blir en kvinna som är
stolt över sin kultur, sitt liv och sin
familj. Det finns ingenting som gör
mig mer passionerad.

FASTEAKTION

På Fastlagssöndagen den 23 februari
startar Svenska kyrkans årliga ”Fasteaktion” som i år har temat ”Stå på
modets sida”. I år uppmärksammas
att vi alla har rätt att leva i trygghet
och säkerhet, i frihet från våld. Var
med i kampen för människors rätt att
leva i frihet från våld. Tillsammans
med partner världen över står Act
Svenska kyrkan på modets sida när
människor utsätts för våld, förföljelse och förtryck.
Stöd Act Svenska kyrkans arbete.
SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223.
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POP-UP KÖR

SJUNG GOSPEL
med Lasse Axelsson

För många är Lasse Axelsson Sveriges ”Mr Gospel”. Han har lett gospelkörer i 40 år och har samarbetat med en mängd svenska och internationella artister, bland annat Carola, Tomas Ledin och Danny Saucedo. Under
våren kommer Lasse till Saltsjöbaden för att leda en pop-up gospelkör.
text: arne hyckenberg foto: arkiv, unsplash

I vår har du chans att sjunga ”klassisk” gospel i pop-up
kören ”Gospel i Saltis” under ledning av Lasse Axelsson.
– Mitt mål är att man vid varje tillfälle ska kunna
gå därifrån och känna, ”vad roligt att jag fick vara med
idag”, säger Lasse Axelsson.
Kören kommer att öva fyra måndagskvällar i mars
för att sedan medverka under gospelmässan i
Uppenbarelsekyrkan på Palmsöndagen den 5 april.
Vad krävs för att man ska få vara med
och sjunga i pop-up kören?
– Vem som helst kan vara med, oavsett ålder. Jag har
stor vana att leda sångare mellan 10 och 90 år. Det kan
till exempel vara ett bra tillfälle för barn och föräldrar
att komma och sjunga tillsammans. Vid varje tillfälle
har vi åtminstone en enkel låt där man kan fokusera
på känslan, som är så stark i gospeln, och inte behöver
tänka på om man sjunger rätt stämma. När vi sedan
samlas för att sjunga på gospelmässan den 5 april kommer det att bli en utmaning för dem som är vana, men
också välkomnande och lättillgängligt för dem som är
lite mer ovana sångare.
Vad är det som gör gospelmusiken speciell?
– Jag läste en recension av en gospelskiva i Dagens
Nyheter. Där stod det att musiken var ”traditionell
och trösterik för mörka tider”. Det tycker jag är en bra
beskrivning. Gospeln har ju sina rötter i mörka tider
av slaveri, förtryck och i medborgarrättsrörelsens kamp
på 60-talet. Samtidigt är det musik som är otroligt
glad utan att vara glättig. I gospeln finns en berättelse
och en sinnesstämning som gör den hoppfull. Man får
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sjunga gospel även när man har det jobbigt. Är man
inte glad när man kommer är man det oftast när man
går. Texterna är mycket viktiga och ger en tyngd åt
gospeln. De är sammanvävda med musiken på ett sätt
som gör att de inte går att ta bort utan att det upphör
att vara gospel.
Hur står sig gospeln som musikform idag?
– Det sjungs mycket gospel idag. Jag vet inte om den
växer hela tiden, men den är i alla fall livskraftig. I nio
år har jag haft ett projekt med en skola där jag sjunger
gospel med 150 åttondeklassare. Generellt tycker de
att det är fantastiskt roligt, förmodligen roligare nu
än när vi började för nio år sedan. En intressant sak är
också filmen Amazing Grace som fick enorma lovord av
tidningarna och gick länge på biograferna. Egentligen
är den bara en filmad skivinspelning från en gospelkyrka. Det handlar visserligen om Aretha Franklin, men
det visar ändå att den traditionella gospelmusiken står
stark.
Du har lett sång i många olika sammanhang under
40 år. Vad har varit de största upplevelserna som
körledare?
– Det största har nog varit mötet med amerikanska
gospelmusiker i USA, eller när de varit här på besök.
I de mötena har det varit många highlights. Jag tänker
också på många konsertupplevelser under åren jag
ledde Credokören. Som dirigent står jag fysiskt mellan
åhörarna och kören. Det är utmanande och inte så lätt
att få till, men ibland, när man har bra publikkontakt
kan det hända något i rummet och det uppstår ett samspel som är väldigt berörande, säger Lasse Axelsson.
saltaren nr 1 2020

NY
PÅ JOBBET
POP-UP
KÖR

SJUNG GOSPEL I VÅR!
KOM MED OCH SJUNG
Pop-up kören övar 2/3, 9/3, 23/3, 30/3
kl. 19.00–20.30 i Saltsjöbadens församlingshem.
Söndag 5 april kl 11.00 medverkar kören under
en gospelmässa i Uppenbarelsekyrkan.
ANMÄLAN SENAST 20/2
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
KOSTNAD
200 kr som betalas vid anmälan via
Swish: 123 0929 885. Uppge GOSPELKÖR.
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OM DU VILL VETA MER
Kontaka Katja Själander, 08–748 19 15
eller EvaMarie Agnelid, 08-748 19 16.
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AKTUELLT

DELTA I AKTIVITET

MIN KYRKA
Mässa/gudstjänst med små
& stora. Efteråt pannkakor.
Söndag 2/2, 22/3, 19/4
kl 11.00,
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAGSSKOLA
FÖR BARN
Söndagsskola i samband
med söndagsgudstjänsten
kl 11.00. Barnen (3-6 år)
får ta del av bibelberättelser utifrån ett pedagogiskt
material som heter
”Skatten”. Ledare: föräldrar
i församlingen och Christian
Olsmalm.
Söndag 9/2, 8/3 kl 11.00,
Uppenbarelsekyrkan/
Prästgården
TORSDAGSKLUBBEN
Tycker du om att leka,
pyssla, skapa och är
mellan 10 och 12 år? Då
är torsdagsklubben något
för dig! Ledare/anmälan:
Christian Olsmalm.christian.
olsmalm@svenskakyrkan.se
Torsdagar kl 15.00-17.00,
Prästgården.
KÖRLEKIS
Tillsammans upptäcker
vi glädjen i sången och
musiken. Vi medverkar
tillsammans med barnkörerna i familjegudstjänsten
Min kyrka. Körlekis riktar
sig till barn 5 år. Körledare:
EvaMarie Agnelid. Anmälan:
saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se
Tisdagar kl 15.30-16.05,
Prästgården
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BARNKÖR 2
Med rörelse och fantasi lär
vi oss grunderna i körsång.
Vi jobbar främst med
den unisona sången. Vi
medverkar i familjegudstjänsten Min kyrka, gör
musikaler och konserter.
Ålder: åk 2 - åk 3.
Körledare: EvaMarie Agnelid.
Anmälan: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Tisdagar kl 17.15-18.15,
Saltsjöbadens församlingshem.
DISKANTKÖREN
Vi sjunger i stämmor och
övar notläsning. Vi medverkar i familjegudstjänsten
Min Kyrka. Musikaler och
konserter finns också på
schemat. För barn i
åk 4 och uppåt. Körledare:
EvaMarie Agnelid. Anmälan:
saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se
Vilande under VT 2020

UNGDOMAR
UNG I KYRKAN
Ungdomskvällar, börjar
med mässa kl 18.30 i kyrkan
och fortsätter sen i ungdomshuset/prästgården.
Vissa onsdagar kl 18.3021.00, Uppenbarelsekyrkan/
Prästgården
Datum får våren, se
svenskakyrkan.se/
saltsjöbaden

Foto: Magnus Aronssonm

ÖPPET HUS
BABYSÅNG & CAFÉ
Lek, prat, sång och fika.
Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och
nya sånger tillsammans.
Kom när du vill och stanna
så länge det passar dig och
ditt/dina barn!
Musikstunder: kl 10.00
för barn 10 månader och
uppåt. Kl 11.00 för barn
0-9 månader.
Ledare: Linda Linné Asker.
Torsdagar kl 09.30-12.00,
Prästgården (uppehåll v9)

BARNKÖR 1
Med rörelse och fantasi lär
vi oss grunderna i körsång.
Vi jobbar med den unisona
sången och medverkar i familjegudstjänsten Min kyrka,
gör musikaler och konserter.
Ålder: Förskoleklass - åk 1.
Körledare: EvaMarie Agnelid.
OBS kö till denna grupp.
Tisdagar kl 16.15-17.00,
Saltsjöbadens församlingshem.

KONFIRMATION
Kontakta Ulrica Hamrin,
Ulrica.Hamrin@svenskakyrkan.se, 08-748 19 14
LEDARUTBILDNING
Kontakta Ulrica Hamrin,
Ulrica.Hamrin@svenskakyrkan.se, 08-748 19 14
SVENSKA KYRKANS
UNGA I SALTSJÖBADEN
En förening för och med
ungdomar.
Mer info Instagram:
sku.i.saltsjobaden eller
epost saltsjobaden@skuss.se
AU PAIR CAFÉ
Du som arbetar som Au
Pair, kom och träffa andra
unga människor! If you are
working as an Au Pair, visit
our little café and meet
other young people!
Se även Facebook ”Au
Pairs Saltsjöbaden”.
Frågor/Questions?
Gudrun Braugenhardt
070-424 04 94, gudrun.
braugenhardt@telia.com

Foto: @merasaltis

BARN & FAMILJ

KÖRER
KÖRER FÖR BARN
Se under barn & familj.
SALTARKÖREN
En kör för alla oavsett
förkunskaper. Körledare
Katja Själander.
Onsdagar kl 13.00–15.00,
Saltsjöbadens församlingshem.
POP-UP KÖR
GOSPEL I SALTIS
Sjung ”klassisk” gospel
tillsammans med Lasse
Axelsson. Kören är öppen
för alla oavsett ålder eller
erfarenhet. Kostnad: 200
kr som betalas vid anmälan
via Swish: 123 0929 885.
Uppge GOSPELKÖR.
Anmälan senast 20/2:
saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se
Frågor: Katja Själander,
08–748 19 15, EvaMarie
Agnelid, 08-748 19 16.
Övningar 2/3, 9/3, 23/3,
30/3 kl. 19.00–20.30, Saltsjöbadens församlingshem.
Gospelmässa 5/4 kl 11.00,
Uppenbarelsekyrkan.
SALTSJÖBADENS
KYRKOKÖR
En blandad kör med ambitioner som sjunger SATB.
Notläsningsförmåga och/
eller god körvana krävs.
Kören söker just nu

körvana sopraner, en tenor
och en bas. Kören medverkar i gudstjänster, ger
egna konserter och sjunger
också tillsammans med Vokalensemblen Alicia i större
verk och festgudstjänster.
Kören har många spännande projekt på gång bl a
Magnificat av Vivaldi,
Sacred concert av Ellington
och körresa till Georgien
(maj 2020). Körledare/
intresseanmälan: Katja
Själander, katja.sjalander@
svenskakyrkan.se
Torsdagar kl 19.00–21.15,
Saltsjöbadens församlingshem.
VOKALENSEMBLEN
ALICIA
En damkör som sjunger
både klassiska och nyskrivna verk för kvinnoröster,
både a cappella och i samarbete med professionella
musiker. Alicia medverkar i
gudstjänster, ger egna konserter och sjunger också
tillsammas med Kyrkokören
i större verk och festgudstjänster. Under våren
finns bl a Stabat mater
av Pergolesi och Sacred
concert av Duke Ellington
på programmet. Körledare/
intresseanmälan: EvaMarie
Agnelid, evamarie.agnelid
@svenskakyrkan.se
Onsdagar kl 19.00-21.15,
Saltsjöbadens församlingshem.
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”MITT I LIVET”
Forumet för
öppna samtal om livet
”Mitt i Livet” är ett forum
för det goda, öppna
samtalet. Ett tillfälle att
mitt i livet få reflektera
över vem jag är och vad
jag verkligen vill med mitt
liv. Grundtanken är att vi
hittar oss själva bäst genom
att samtala med varandra.
Det är genom att samtala
med andra som man växer
som människa. Varje kväll
har ett fristående tema. Du
kan delta vid ett eller flera
tillfällen. Kvällen inleds med
att prästen och samtalsledaren Carina Nilsson
kort ger sina personliga
tankar om temat. Självklart
kommer Carinas erfarenheter som präst i Svenska
kyrkan att finnas med som
en värdegrund i inledningen. Sedan fortsätter vi att
samtala med varandra.
Kvällen avslutas med tid att
själv reflektera framåt.
Ingen anmälan. Kostnadsfritt

FORUM FÖR KRITISKT
TÄNKANDE
Forumet där vi får pröva
och utmana idéer
”Forum för kritiskt tänkande” är ett forum där
olika uppfattningar får
studsa mot varandra. En
mötesplats för samtal kring
kristen tro och teologi.
Grundtanken är att vi växer
som människor när olika
sätt att tänka möts. Intellektuellt intressant blir det
när jag hör andra sätt att
tänka än mina egna.Varje
kväll har ett fristående
tema. Du kan delta vid ett
eller flera tillfällen. Kvällen
inleds med att prästen och
teologen Carina Nilsson
ger en teologisk belysning.
Därefter följer gemensamt
samtal. Här finns möjlighet
att uttrycka och utforska
olika synsätt. Ingen anmälan. Kostnadsfritt

Mer information: Carina
Nilsson, präst, 08-748 19 12,
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se.
Onsdag 5/2, 19/2, 4/3, 18/3
kl. 19.00–20.30, Saltsjöbadens församlingshem

Mer information: Carina
Nilsson, präst, 08-748 19 12,
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se.
Onsdag 12/2, 11/3, 1/4
kl. 19.00–20.30, Saltsjöbadens församlingshem

Foto: Johanna Hanno

Teman och datum
5/2 Jag – Mitt i Livet
19/2 Min Livserfarenhet
– Mitt i Livet
4/3 Mina Livsval
– Mitt i Livet
18/3 Min nyfikenhet
– Mitt i Livet

Teman och datum
Forum för kritiskt tänkande
12/2 Vad i hela världen kan
jag förvänta mig att Gud
tar ansvar för själv? En
kväll där vi utforskar all
världens ondska.
11/3 Varför ska Evigheten
vara så lång när tiden går så
fort? En kväll där vi utforskar tidsbegreppen.
1/4 Är gott alltid gott och
ont alltid ont? En kväll där
vi utforskar universella
värden.
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BIBELTEXTSEMINARIER
Varannan onsdag samlas vi
till öppna träffar i församlingshemmet under ledning
av prästen Claes-Otto
Hammarlund. Alla är välkomna och man behöver
inte ha några förkunskaper
för att kunna delta. Under
anspråkslösa former samtalar vi om bibeltexterna
- deras historia samt deras
mening, innehåll och betydelse i vårt eget och i vår
församlings liv. Vi lyssnar
till varandras synpunkter
och delar erfarenheter och
tankar omkring livets små
och stora frågor.
En viktig princip för oss är
att behandla livsfrågorna
på ett öppet, medmänskligt och odogmatiskt sätt.
Ingen fråga är för stor eller
för liten för att tas upp
och inget ämne är tabu.
Eftersom det är ett öppet
seminarium växlar antalet
deltagare. Ingen anmälan
behövs. Ledare: Claes-Otto
Hammarlund.
Onsdagar jämna veckor,
kl. 15.00, Saltsjöbadens
församlingshem.

Foto: Unsplash

SAMTALSGRUPP

SORGEGRUPP

TISDAGSLUNCH

GEMENSKAP
I SORGEN
Samtalsgruppen för dig
som har förlorat en anhörig
eller nära vän. Gemenskap
i sorgen är samtalsgruppen
där du får sätta ord på
smärtan. Här får du träffa
andra i samma situation.
Tillsammans hjälper vi varandra en bit genom sorgen.
Vi träffas sju förmiddagar i
en grupp på 3–8 deltagare.
Anmälan senast 10/2:
Carina Nilsson, präst,
08-748 19 12, carina.c.nilsson
@svenskakyrkan.se
Torsdagar 13/2–19/3
kl. 10.00–11.30
Saltsjöbadens församlingshem
CIRKELDANS
STILLHET & RO
Rörelse och dans som
meditation. Dansen tar vid
där orden slutar.
Ledare Ulrica Hamrin.
20/2, 12/3, 2/4, 23/4 kl. 18.00
samt lördag 16/5 kl. 10.0014.00, Skogsö kapell

KYRKOHERDE
LARS VIPER
Det diakonala perspektivet
av Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Anmälan
senast 5/2: carina.c.nilsson
@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Tisdag 5/2 kl 12.00,
Saltsjöbadens församlingshem
”MIN KYRKA”
- KYRKORNA I MITT LIV.
Vi lär känna Karin Aldén,
präst i Saltsjöbadens
församling sedan hösten
2019. Anmälan senast 5/3:
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Tisdag 10/3 kl 12.00,
Saltsjöbadens församlingshem
DEN LJUVA VÅR ÄR INNE
Vi sjunger in våren med
Susanna Simonsson.
Anmälan senast 16/4:
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Tisdag 21/4 kl 12.00,
Saltsjöbadens församlingshem

TIPS: Scanna QR-koden med din
telefon så kommer du direkt till
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
där du hittar information om det
som är aktuellt i församlingen.
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AKTUELLT

Skogsömorgon

Skogsö är en omtyckt plats för rofyllda
strövtåg och enskild meditation. Just
vårvintern bjuder på ett härligt lugn.
Varje onsdag är det morgonbön i kapellet.
Morgonbön, onsdagar kl 09.00,
Skogsö kapell.

FÖRSKOLA

SALTSJÖBADENS CENTRUM

Nyckelpigan

I centrum

Varje onsdag finns en präst tillsammans
med en medarbetare i personalen på
caféet Sweet & Pure i centrum. Kom och
prata en stund över en kopp kaffe!
Onsdagar kl 10.00-12.00, Sweet & Pure,
Saltsjöbadens centrum.

IDEELL

SÖNDAGAR

GUDSTJÄNSTVÄRD

ETT SÄTT ATT upptäcka mer av Uppenbarelsekyrkan, eller att få det att verkligen
bli av att fira gudstjänst där, är att vara
gudstjänstvärd.
SOM GUDSTJÄNSTVÄRD kommer
man till Uppenbarelsekyrkan kl. 10 söndagmorgon. Tillsammans med kyrkvärd,
präst, musiker, vaktmästare m. fl ser du till
att kyrkan är i ordning inför mässan. Och
att alla som kommer känner sig välkomna.

Foto: Arne Hyckenberg

– en möjlighet att upptäcka nya sidor av Uppenbarelsekyrkan
VARJE SÖNDAG kl. 11 hörs kyrkklockorna i Saltsjöbaden. Kanske väcker de
minnen från konfirmandläger, julgudstjänster eller en familjehögtid. Och kanske en längtan efter något mer. Vad du än
tror, minns eller känner är Uppenbarelsekyrkan alltid öppen för dig. Du är alltid
välkommen när kyrkklockorna ringer.

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

Vid mässan kl. 11 är du med och läser
en bibeltext, tänder ljus för döpta och
avlidna mm.

SALTSJÖBADENS DIAKONI
9 MAJ 1918 bildades Saltsjöbadens
Diakonikrets. Det diakonala uppdraget
och kallelsen lever kvar ännu i dag. Vi
verkar lokalt i Saltsjöbaden men också
internationellt via Act Svenska kyrkan.
En stor del av arbetet görs av volontärer –
frivilliga krafter.
ANMÄL DIG som frivillig till Ulrica
Hamrin, 08–748 19 14. Bli medlem
genom att sätta in 150 kr på Bankgiro
119-3440 eller bli månadsgivare genom
att sätta in en valfri summa på Bankgiro
119–3440.

GUDSTJÄNSTVÄRD kan man vara vid
ett enstaka tillfälle, eller ofta, om man vill.
LÅTER DET INTRESSANT?
Kontakta Carina Nilsson, präst, 08-748 19 12,
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se.
Välkommen som Gudstjänstvärd!

Foto: Unsplash

MORGONBÖN

ENKELT

SKAPA DITT EGET KALENDARIUM
VILL DU DELTA i en gudstjänst, besöka
ett musik- eller kulturevenemang, en
öppen förskola, ett café eller delta i en
pilgrimsvandring? Nu kan du skapa ditt
eget kalendarium med de aktiviteter som
intresserar dig från församlingar i hela
Stockholms stift.
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RESULTATET presenteras i en pdf som
kan sparas eller skrivas ut. Du kan också
beställa en veckoprenumeration till din
e-post.
DU NÅR DENNA tjänst på svenskakyrkan.se/stockholmsstift/kalendarium.

WEBB

LYSSNA PÅ …
OM DU går in på svenskakyrkan.se/
saltsjöbaden kan du få artiklarna i denna
tidning upplästa direkt via webbsidan.
saltaren nr 1 2020

KALENDER
ONSDAG 5 FEBRUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Samtalsgrupp ”Mitt i
Livet”. Tema: Jag – Mitt i Livet
Församlingshemmet
TORSDAG 6 FEBRUARI
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
SÖNDAG 9 FEBRUARI
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Söndagsskola för barn
Uppenbarelsekyrkan
TISDAG 11 FEBRUARI
11.45 Lunchandakt
Uppenbarelsekyrkan
12.00 Tisdagslunch
Kyrkoherde Lars Viper
Det diakonala perspektivet
av Svenska kyrkans grundläggande uppgift. Anmälan
senast 5/2: carina.c.nilsson
@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Församlingshemmet
ONSDAG 12 FEBRUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
15.15 Andakt
Carina Nilsson, präst
Sjötäppan
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Forum för kritiskt tänkande. Tema: Vad i hela världen
kan jag förvänta mig att Gud
tar ansvar för själv?
Församlingshemmet

TORSDAG 13 FEBRUARI
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
SÖNDAG 16 FEBRUARI
11.00 Kyrkoherdemottagning. Lars Viper
välkomnas som kyrkoherde
i Saltsjöbaden. Biskop Andreas Holmberg, Claes-Otto
Hammarlund, Carina Nilsson,
Karin Aldén, präster, Vokalensemblen Alicia, Saltsjöbadens kyrkokör, Saltarkören.
Efteråt mingel.
Uppenbarelsekyrkan
TISDAG 18 FEBRUARI
14.00 Andakt
Carina Nilsson, präst
Saltsjöbadens sjukhus
ONSDAG 19 FEBRUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
15.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
19.00 Samtalsgrupp ”Mitt i
Livet” Tema: Min Livserfarenhet – Mitt i Livet
Församlingshemmet
TORSDAG 20 FEBRUARI
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
18.00 Stillhet & Ro
Skogsö kapell
SÖNDAG 23 FEBRUARI
11.00 Mässa
Karin Aldén, präst
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAG 26 FEBRUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

18.30 Askonsdagsmässa
Lars Viper, Carina Nilsson,
präster
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAG 1 MARS
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAG 4 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
15.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Samtalsgrupp ”Mitt i
Livet”. Tema: Mina Livsval
– Mitt i Livet
Församlingshemmet
TORSDAG 5 MARS
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
SÖNDAG 8 MARS
11.00 Mässa
Lars Viper, präst
Söndagsskola för barn
Uppenbarelsekyrkan
TISDAG 10 MARS
11.45 Lunchandakt
Uppenbarelsekyrkan
12.00 Tisdagslunch
”Min kyrka” - kyrkorna i
mitt liv. Vi lär känna Karin
Aldén, präst i Saltsjöbadens
församling sedan hösten
2019. Anmälan senast 5/3:
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Församlingshemmet
ONSDAG 11 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

15.15 Andakt
Carina Nilsson, präst
Sjötäppan
19.00 Forum för kritiskt
tänkande. Tema: Varför ska
Evigheten vara så lång
när tiden går så fort?
Församlingshemmet
TORSDAG 12 MARS
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
18.00 Stillhet & Ro
Skogsö kapell
SÖNDAG 15 MARS
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Kören Primula Veris
fr Hägersten
Uppenbarelsekyrkan
17.00 Fastekonsert
Ur programmet Mariasånger och
Magnificat av A Vivaldi
Saltsjöbadens kyrkokör,
Katja Själander, dirigent
Ensemble Villancico under
ledning av Peter Pontvik .
Entré 100 kr.
Uppenbarelsekyrkan
TISDAG 17 MARS
14.00 Andakt
Carina Nilsson, präst
Saltsjöbadens sjukhus
ONSDAG 18 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
15.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
19.00 Samtalsgrupp ”Mitt i
Livet”. Tema: Min nyfikenhet
– Mitt i Livet
Församlingshemmet

TORSDAG 19 MARS
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
SÖNDAG 22 MARS
11.00 Min kyrka
Karin Aldén, präst
Barnkörerna
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAG 25 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
TORSDAG 26 MARS
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
FREDAG 27 MARS
10.00-18.30
Prästostförsäljning
ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker och präster
och frivilliga säljer ost till
förmån för Svenska kyrkans
internationella arbete.
Saltsjöbadens centrum
SÖNDAG 29 MARS
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Saltarkören
Uppenbarelsekyrkan
17.00 Pergolesi ”Stabat
Mater”. Vokalensemblen
Alicia, Sofia Niklasson,
Susanna Simonsson, solister, Stockholm Rebaroque,
Bengt Tribukait, continuo,
EvaMarie Agnelid, dirigent
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAG 1 APRIL
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
15.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
19.00 Forum för kritiskt
tänkande. Tema: Är gott alltid gott och ont alltid ont?
Församlingshemmet

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 saltsjobaden.forsamling@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 08.00–16.00
Lördagar kl 09.00–16.00
Söndagar kl 09.00–16.00
saltaren nr 1 2020

Döpta
Viktor Markus Ruben Hallenberg
Otto Carl Axel Erik Johansson
Sven Mats Wilhelm Meiton
Jonatan Emanuel Bäckman

Avlidna
Karl Erik Carlbom
Enno Loogna
Lilian Ester Margareta Ellgar
Henrik Oskar Arvid Folke Junzell

SKOGSÖ KAPELL
Vardagar kl 08.00–16.00
Lördagar kl 09.00–16.00
Söndagar kl 09.00–16.00
15

Med reservation för ändringar.

AKTUELLT

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 Lars Viper

På väg…
I Nya testamentet i Bibeln finns en text från Lukas evangelium
(kapitel 24), då Jesus går från Jerusalem till Emmaus och möter
två lärjungar på vägen. De börjar samtala med varandra medan
de slår följe. Denna händelse finns även framställt på frisen på
det vita altaret i Uppenbarelsekyrkan. Det är en av fyra altarreliefer av Carl Milles i alabaster. Där står: ”Voro icke våra
hjärtan brinnande i oss” (Lukas evangelium 24:32).
LIVSVÄGEN
Jag är på väg från Nyköping till er som kyrkoherde
i Saltsjöbaden. Vi är alla på väg i våra liv på olika
sätt. Ibland vet vi inte vart vägen för oss. Under
andra skeden i våra liv tycks vi veta bestämt hur
vi ska ta oss framåt i vardagen. Oavsett var vi
befinner oss på livets väg, så finns det frågor
som alltid återkommer. Vad är det som
händer? Hur ska vi leva vårt liv?
Var kan vi finna ett livets djup?
TRE PERSPEKTIV
I bibeltexten från
Lukas evangelium om
Emmausvandringen
(Lukas 24:13-35)
finns en rad frågor
och påståenden som
jag menar bildar ett slags
program för församlingens
arbete. Först och främst
finns den diakonala
(sociala) frågan, som
handlar om vad som
har hänt i Jerusalem
i samband med Jesu
död. ”Vad har hänt? ”
Frågade Jesus.”
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Det är också en fråga som vi kan ställa till varandra, när det är
befogat. ”Vad har hänt?”. Det är frågan till den som behöver stöd.
Det andra perspektivet är den pedagogiska dimensionen av församlingens arbete. ”Och med början hos Mose och alla profeterna
förklarade Jesus …” skriver Lukas. Vi söker själva svar på hur
livet kan förstås. Bibeln och dess alla olika texter kan vara en
hjälp, när vi läser och samtalar i grupp barn som vuxna.
I texterna finns många gånger ett tilltal till oss, som kan vara en
ledstjärna. I församlingen söker vi svar med hjälp av bibeltexten
på våra egna frågor rörande livet.
Den tredje erfarenheten är brytandet av brödet i nattvarden,
då Jesus själv uppenbarade sig för lärjungarna enligt Lukas i
Emmaus. Lärjungarna konstaterade efter måltiden: ”Brann inte
våra hjärtan när han talade till oss på vägen …” eller ”Voro icke
våra hjärtan brinnande i oss”. Det sker i gudstjänsten när vi firar
nattvard. Gud är mitt ibland oss och möter oss i bröd och vin.
Tillsammans erfar vi gemenskap och trons djup.
Sagt med andra ord så handlar bibeltexten från Lukas om:
att församlingen ska visa omsorg om de mest utsatta,
ge förklaringar till hur vi kan leva livet utifrån Bibelns texter och
bjuda in till gudstjänstgemenskap i kyrkorummet.
Det är tre grundläggande förhållningssätt i församlingsarbetet.
JAG ÄR PÅ VÄG
Jag är på väg från Nyköping till er som kyrkoherde i Saltsjöbaden. Mina ledstjärnor är att församlingen ska se till de som
lever i utanförskap på olika sätt, att kyrkan ska ge tolkningsnycklar
till livet utifrån Bibelns texter och att vi ständigt bjuder in till en
varm gudstjänstgemenskap i den vackra Uppenbarelsekyrkan.
Vi ses på vägen.
Lars Viper, kyrkoherde
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