SALTSJÖBADENS FÖRSAMLINGSBLAD 		

TONI
HAMZO

NR 2 2018

Tillsammans är allt möjligt!

FIRA

PÅSK
i Saltis

PRÄSTOST SOMMARJOBB QUIZSPEL MAJARDAG PÅ SKOGSÖ PÅSKMINNEN JAZZ
@MERASALTIS PÅ GÅNG I MARS/APRIL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FAMILJELÄGER
saltaren nr 2 2018

1

Påsk, skruvar och ost
Påsken är, jämte julen, den viktigaste av
kyrkoårets högtider. Det är också en tid med
ledighet och firande med familj och vänner,
hemma eller på resa. Saltaren träffade några
Saltisbor för att ta reda på vad de tycker är
det viktigaste med påsken, hur de firar och
om de har några speciella påskminnen.
En som tycker påsken är viktig är Toni
Hamzo. Med sitt stora engagemang, för
samhället och för kyrkan, har Toni Hamzo
blivet en känd profil i Saltsjöbaden. I Tonis
järnhandel i centrum handlar långt ifrån
alla samtal om de produkter han säljer.

FÖLJ SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING PÅ INSTAGRAM

Ett stenkast från järnhandeln är det strax
dags för något som blivit en tradition i Saltsjöbaden, ”Prästosten”.
ICA Supermarket Saltsjöbaden skänker
och präster och frivilliga säljer god ost till
förmån för insamlingen ”Att resa sig starkare” - Svenska kyrkans internationella arbete.
I år äger detta rum fredagen den 23 mars.

På @merasaltis hittar du bilder från livet
i församling och på Skogsö. Ofta är det
Christian Olsmalm, barn- och ungdomsledare, och Mira Nilsson, vaktmästare på
Skogsö, som delar bilder.

Sedan finns som vanligt mycket av det som
händer här i Saltis i vår med i tidningen.
Påskhälsningar från redaktionen!

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

Saltsjöbadens församling

@merasaltis: Idag var det beskärning
av äppelträd och på väg hem mötte jag
först havsörnen och sen mina grannar
hjortarna. Fin dag helt enkelt!

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
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@merasaltis: Underbar utsikt från kyrkans
torn! Saltis i vinterskrud!
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Patrick
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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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Lena
Brännvall
Kyrkogårdsföreståndare, Skogsö
748 19 21

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

@merasaltis: Strömstadskonfirmanderna
är samlade på Tollare folkhögskola för en
första helg tillsammans.
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PÅSKEN
En tid för fest och gemenskap. Men också eftertanke. Utan
påskens alla händelser skulle vi inte ha någon kyrka överhuvudtaget. Följ med i påskens drama om död och liv. Nu här
i tidningen. I Uppenbarelsekyrkan och Skogsö kapell under
påsken.

25/3 PALMSÖN-

DAGEN

INTÅGET I JERUSALEM
På palmsöndagen, en vecka innan påskhelgen,
rider Jesus in i Jerusalem på en åsna. Människor
samlas längs vägen och hyllar Jesus som judarnas kung. Många lägger sina mantlar på vägen
eller strör ut palmblad på marken framför Jesus.

SISTA MÅLTIDEN
Under skärtorsdagskvällen samlas Jesus och lärjungarna för att äta
tillsammans. Jesus delar bröd och vin med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Sedan berättar han att en av lärjungarna kommer
att förråda honom och utlämna honom för att dödas.

Och folket, både de som gick före och de som
följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son!
Välsignad är han som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden!” Matt 21:9

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt
dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.” Och han tog en bägare,
tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sade:
”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många.
Mark 14:22-24

29/3

SKÄRTORSDAGEN

JESUS FÄNGSLAS
Senare samma kväll går Jesus och
lärjungarna till trädgården Getsemane. Jesus faller på knä och ber. Han
är rädd för det som väntar honom.
Snart närmar sig en stor skara
människor. Det är romerska vakter
som kommer för att gripa Jesus.
Vakterna leds av lärjungen Judas, som
ger Jesus en kyss. På så sätt visar han
vakterna vem de ska gripa.

INFÖR RÄTTA
På långfredagen ställs Jesus inför rätta. Judarnas högsta råd vill
döma honom till döden, men de har inte makt att göra det. De tar
Jesus till Pontius Pilatus, den romerske ståthållaren. Han vill inte
döma Jesus, så han låter folket välja mellan att frige Jesus eller
mördaren Barabbas och döma den andre till döden. Folket väljer att
frige Barabbas.

Medan han ännu talade kom det en
stor skara människor. Han som hette
Judas, en av de tolv, visade vägen, och
han gick fram till Jesus för att kyssa
honom. Jesus sade till honom: ”Judas,
förråder du Människosonen med en
kyss?” Luk 22:47-48

Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han
skulle släppa Barabbas i stället. Pilatus sade på nytt: ”Vad skall jag då
göra med honom som ni kallar judarnas kung?” De ropade: ”Korsfäst
honom!” Mark 15:11-13

30/3

LÅNGFREDAGEN

KORSFÄSTELSEN
Jesus förs till Golgata, en avrättningsplats
på ett berg utanför Jerusalem. Där spikas
han upp på ett kors. I flera timmar plågas
Jesus på korset, innan han till slut ger upp
andan. Hans kropp tas ner, lindas och läggs
i en grav.
Det var nu kring sjätte timmen. Då blev
det mörkt över hela jorden ända till nionde
timmen, det var solen som förmörkades.
Förhänget i templet brast mitt itu. Och
Jesus ropade med hög röst: ”Fader, i dina
händer lämnar jag min ande.” När han sagt
detta slutade han att andas.”
Luk 23:44-46

1/4

PÅSKDAGEN

2/4

ANNANDAG
PÅSK

UPPSTÅNDELSEN
På påskdagsmorgonen går två kvinnor till graven för att balsamera
Jesu kropp. Plötsligt blir de förskräckta när de ser en ängel. Ängeln
berättar att Jesus inte längre är död. Han har uppstått, precis som
han hade sagt.

Påskens
alla gudstjänster
hittar
sid 15!
saltarendu
nr 2på
2018

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som
han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar
och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före
er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Matt 28:5-7
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PÅ GÅNG I VÅR
BIBELSTUDIE

MORGONBÖN

Tips: Ladda ner
appen Kyrkguiden i din telefon
för information
om andakter/
gudstjänster/
mässor.

Aktuella texter Skogsömorgon

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

Under våren finns tillfälle att vara med
och samtala kring olika bibeltexter.
Ledare är Claes-Otto Hammarlund.
5 april, 19 april, 3 maj kl 16-17.30,
Saltsjöbadens församlingshem,
ingen anmälan, inga förkunskaper krävs.

PARKEN ZOO

FAMILJELÄGER

I Eskilstuna finns Parken zoo som
rymmer både lekland, nöjespark och
djurpark.
–Följ med på vårt familjeläger i juni.
Då besöker vi Parken Zoo. Där finns
många olika saker att göra. I djurparken
väntar djur från hela världen. Där kan
man även lära sig hur vi kan påverka så
vi får ha kvar djur i det vilda. Där finns
dessutom ett av Sveriges största ”klappzoo” där man kan möta både får, getter,
alpackor, minigrisar och miniponnys – ja
t o m minikängurus, berättar Christian
Olsmalm, barn- och ungdomsledare och
fortsätter:

–De som vill kan också prova på nöjesparkens åkattraktioner. Kanske blir det
en även en tur till leklandet där det finns
roliga hus, långa rutschbanor, trampbilar
och hoppkudde.

FAMILJELÄGER 5-6 JUNI
Prel kostnad: barn till 16 år 200 kr, vuxna 300
kr. I priset ingår resa, boende och inträde till
djurparken (med fria åk i nöjesparken). Dessutom
ingår frukost och en middag. Boendet är enkelt
(på golv), medtag liggunderlag och sovsäck.
Vi åker från Saltsjöbadens församlingshem
kl 16.00 5 juni och är tillbaka kl 18.00 6 juni.
Anmälan senast 14 maj: Christian Olsmalm, christian.olsmalm@svenskakyrkan.se, 08-748 19 37

KONSERTER

VÅRMUSIK
När april tar klivet över i maj och
vitsipporna börjar slå ut i vårbackarna
börjar det också bli dags för vårkonserter
i Saltsjöbaden. Först ut är Saltarkören
tisdag den 8 maj som i samband med
tisdagslunchens vårlunch bjuder på
vårsånger. Saltarkören leds som vanligt
av Katja Själander. En dryg vecka senare,
torsdag den 17 maj, är det dags för Lions
vårkonsert där Saltsjöbadens kyrkokör
medverkar. Dirigerar gör Katja Själander.
Dessutom blir det utdelning av Lions
musikstipendium.
Bara några dagar senare, söndagen den
20 maj ger barnkörerna sin avslutningskonsert och bjuder på ”Majas alfabetssånger”. Dirigerar gör EvaMarie Agnelid.
SALTARKÖRENS VÅRKONSERT
Tisdag 8 maj kl 11.30, Uppenbarelsekyrkan
Efteråt (ca) kl 12.00 vårlunch i församlingshemmet. Anmälan till lunchen senast fredag 4 maj,
08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
LIONS VÅRKONSERT
Torsdag 17 maj kl 19.30, Uppenbarelsekyrkan.
BARNKÖRERNAS AVSLUTNINGSKONSERT
Söndag 20 maj kl 17.00 Uppenbarelsekyrkan.

KÖRSÅNG

Söndag 6 maj sjunger Allahelgonakören
från Nyköping i mässan. Kören leds av
Jenny Tjärnström, som tidigare arbetat
som musiker här i Saltsjöbaden.
–I år är det 100-årsjubileum för
Allahelgonakören som gjorde sitt första
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framträdande på 1: a advent 1918. Det
firar vi med en festkonsert i slutet av maj i
Nyköping och med en Stockholmsutflykt
då vi kommer till Saltis och sjunger. Vi
ser alla fram emot detta, men kanske allra
mest jag, berättar Jenny Tjärnström.

Foto: Arne Hyckenberg

100-ÅRING PÅ BESÖK I SALTIS

Jenny Tjärnström
leder Allahelgonakören
från Nyköping.
MÄSSA MED KÖRSÅNG
Söndag 6 maj kl 11.00, Mässa, Allahelgonakören
från Nyköping, Uppenbarelsekyrkan.
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TISDAGSLUNCH

Mänskliga rättigheter i Guatemala
Asociación PIES de Occidente i Guatemala är en partnerorganisation till den svenska organisationen Individuell Människohjälp (IM). PIES arbetar med att förbättra
situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Anna Hedin som gjort sin
praktiktid där gästar kommande tisdagslunch och berättar om sina erfarenheter.
Tisdag 10 april kl 11.45 Lunchandakt, Uppenbarelsekyrkan kl 12.00, Tisdagslunch, församlingshemmet. Anmälan senast 6 april, 08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Malmberg

Foto: Anna Hedin/IM

PÅ GÅNG I VÅR

PÅSK

Sedermåltiden är den judiska högtid som
Jesus firade med sina lärjungar där i den
övre salen i Jerusalem dagen före hans
korsfästelse och död. Det var under denna
måltid som han instiftade nattvarden som
ett nytt förbund med sina lärjungar.
Sedermåltiden firas till minne av hur
Israels folk tågar ut ur Egypten och korsar
Röda havet. Under måltiden serveras
symbolisk mat som ska påminna om
slaveriets plågor och vedermödor men
också påminna om Guds löfte att föra sitt
folk till ett land som flödar över av mjölk
och honung.
–I den sedermåltid som du här inbjuds
till flätas det judiska ihop med det kristna.
Du inbjuds att liksom lärjungarna sitta
vid festbordet och får där ta del av både
uttågsberättelsen samtidigt som de ny-

testamentliga berättelserna vävs in, berättar Tommy Zakrisson.
Under sedermåltiden firas skärtorsdagsmässa och sedan kläds altaret av.
–Förhoppningen är att när du lämnar
denna festmåltid för att gå in i långfredagens allvar, att du har fördjupats i din
förståelse om nattvardens betydelse och att
sammanflätningen med
den judiska traditionen
har öppnat nya djup, avslutar Tommy Zakrisson. Tommy Zakrisson
SEDERMÅLTID MED SKÄRTORSDAGSMÄSSA
Skärtorsdagen 29 mars kl 17.30, Saltsjöbadens
församlingshem. Anmälan senast 26 mars
saltsjobadens.forsamling@svenskakyrkan.se,
08-748 19 00.

MÖT VÅREN...
…under Majardagen på
Skogsö den 5 maj. Kaffe,
föreläsningar, guidningar,
konsert med barnkörerna m m.

Foto: Arne Hyckenberg

SEDERMÅLTID
KONSERT

JAZZ

Hon har beskrivits som en jazzens
vårvind och är förutom sångerska också
kompositör, arrangör, producent och pedagog. Christina Gustafsson räknas som
en av Sveriges främsta jazzsångerskor och
gästar nu Uppenbarelsekyrkan tillsammans med en rad namnkunniga musiker,
Karl Olandersson, trumpet, Stefan Gustafson, piano och Kenji Rabson, kontrabas. Som förband spelar en jazzensemble
från Södra Latin spetsutbildning. En del
av intäkterna går till fasteinsamlingen
”Att resa sig starkare - Svenska kyrkans
internationella arbete.
JAZZKONSERT
Söndag 25 mars kl 17.00 Jazzkonsert,
Uppenbarelsekyrkan
Christina Gustafsson, sång, Karl Olandersson,
trumpet, Stefan Gustafson, piano, Kenji Rabson,
kontrabas. Förband fr 16.30, jazzensemble från
Södra Latin. Entré 150 kr där en del av intäkterna
går till Svenska kyrkans internationella arbete.

saltaren nr 2 2018
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Fredag 23 mars är det
Prästostförsäljning i
Saltsjöbadens centrum!
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FASTEINSAMLINGEN

Försäljningen av prästost i Saltsjöbadens Centrum har blivit en tradition i
Saltsjöbaden. Den sker till förmån för Svenska kyrkans fasteinsamling och
äger i år rum fredagen den 23 mars, veckan före påsk.

PRÄSTOST
text och foto: arne hyckenberg

PRÄSTOSTEN arrangeras av Internationella gruppen i Saltsjöbadens församling
i samarbete med ICA Supermarket i
Saltsjöbadens Centrum. ICA skänker all
ost och Internationella gruppens frivilliga
säljer den på inomhustorget i centrum.
Under dagen blir det förutom ostförsäljning också musik med jazzpianisten
Stefan Gustafson. Pengarna från försäljningen går oavkortat till fasteinsamlingen.
Prästostförsäljiningen är Internationella
gruppens största aktivitet, men man gör
också mycket annat under året och det
är många som vill vara med i arbetet på
olika sätt.
– I det ideella arbetet ger du av dig
själv, inte av pengar. Det är roligt och
socialt och man får nya vänner, säger
Lisbet Wennerström som är Internationella gruppens ansvariga för arbetet med
Prästosten.
FÖR PER SJÖGREN, ICA-handlare i
Saltsjöbaden, har Prästosten blivit något
han med glädje bidrar till.
– När jag kom hit för tretton år sedan
var det Willys, ICA och centrumföreningen som hjälpte till med arrangemanget.
Efter något år kände jag att jag kunde
köra det själv och på den vägen är det.
saltaren nr 2 2018

i centrum

Det är ett bra ändamål och det känns bra
att hjälpa till. Vi sponsrar mycket i Saltsjöbaden. Det är ett sätt att ge tillbaka,
säger Per Sjögren.
TEMAT för fastekampanjen är: ”Att resa
sig starkare” och har i år en något bredare
målbild än tidigare insamlingar.
–När det sker en katastrof, som en
jordbävning, en översvämning eller något
annat, behöver människor hjälp för att
kunna komma igång igen med sina liv.
Kampanjen är alltså inte riktad till något
specifikt projekt, säger Lisbet Wennerström.
FÖRSÄLJNINGEN av Prästost har varit
mycket framgångsrik tidigare år med
försäljning som ofta överstigit 20 000
kronor. Per Sjögren och Lisbet Wennerström hoppas förstås på ett bra resultat
för årets Prästost.
–Det viktiga är att det kommer
människor och köper ost, så att pengarna kan gå till ett bra ändamål, säger Per
Sjögren.
– Köper man prästosten är det en
relativt liten insats, som man får ganska
mycket för i fattiga och andra utsatta
länder, säger Lisbet Wennerström.

ATT RESA SIG STARKARE
Just nu är det slutspurt för årets fastekampanj
för att samla in pengar till Svenska kyrkans
internationella arbete. Fokus ligger på vad
psykosocialt 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.
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 m fl
Entré 150 kr där en del går till Svenska kyrkans
internationella arbete
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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PÅSK

Påsken är, jämte julen, den viktigaste av kyrkoårets högtider.
Det är också en tid med ledighet och firande med familj och vänner,
hemma eller på resa. Saltaren träffade några gudstjänstbesökare
i Uppenbarelsekyrkan för att ta reda på vad de tycker är det viktigaste
med påsken, hur de firar och vad de har för speciella påskminnen.
text och foto: arne hyckenberg

KAROLINE
JONASSON
”Påsken är en glädjehögtid. Den
handlar om döden, men det är
uppståndelsen som är det viktiga.
Den fyller mig med hopp. Tidigare
har jag arbetat de flesta påskhelgerna, men i år ser jag fram
emot att åka utomlands med min
fästman och hans familj.
Jag kommer från Norrland och de
minnen jag mest förknippar med
påsken är skoterturer ute i naturen
tillsammans med familjen.”

JOHAN
HALLE
”Det viktigaste med påsken är
återuppståndelsen. Under långfredagen är det mest sorg men
påskafton är för mig högtidsdagen. Jag brukar gå till kyrkan
några av dagarna under påsken.
Ett minne från barndomen är att
min far gömde påskägg runtom
i huset. Sedan fick vi barn med
hjälp av ledtrådar leta efter
dem.”

Läs mer om
påsken på sid 3!
8
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PÅSK

MATILDA
HELLGREN

HELENA
STEEN

”På påsken går det från död till
liv. Våren väcker naturen till liv
och Jesus uppstod. Det är ett
nytt liv påsken handlar om. Att
fira påsk för mig har handlat
mycket om att vara med familjen på landet, om maten och om
påskluncher tillsammans med
mina kusiner.

”För mig är påsken en möjlighet
att få träffa barn och barnbarn
som bor i Norge. Det är så mycket
glädje förknippat med påsken inte
minst i kyrkan. Det är också den
tid naturen uppstår och vaknar
till nytt liv igen. Jag brukar driva
upp björkris i gröna och gula blad
som min dotter tar med sig till de
äldre som hon möter i omsorgen,
där hon arbetar. Sedan bakar jag
kumminskorpor (Greta-Blohmkakor) som jag lägger i cellofanpåsar
och ger bort. Jag anpassar mig
till människor i min omgivning.
Antingen söker jag mig till barnbarnen i Norge, eller också behövs
jag här hemma.

Under några år har jag varit med
konfirmanderna i Assisi under
påsken. Nu pluggar jag och ska
istället fira genom att åka till
Idre med familjen. Det är nog
Assisi som gett mig de starkaste
påskminnena. Man lär känna nya
människor och får nya minnen
varje gång. Ett starkt minne från
Assisi var när vi tittade på den
procession man har genom Assisi
under långfredagen.”

HANS
WEHLIN
”För mig är det stillheten och
eftertanken under påsken som
är det viktigaste. Jag brukar fira
påsk i Bohuslän där jag har mitt
sommarställe. Där brukar jag
vara med på gudstjänsterna i
Fiskebäckskils kyrka. Jag är med
i kyrkan på påskdagen. Det är
en fin gemenskap i församlingen
där.

När min man levde brukade vi ha
gäster från Tyskland över påsken.
De införde seden att gömma påskägg ute i trädgården, som barnen
sedan fick leta efter.”

I barndomen minns jag att min
mor hade påskägg, påsktupp
och påskhare. Det blev en massa
godis.”

PÅSKEN
saltaren nr 2 2018
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HÅLLBAR TRO
Med sitt stora engagemang, för samhället och för kyrkan, har Toni Hamzo blivit
en känd profil i Saltsjöbaden. I Tonis järnhandel i centrum handlar långt ifrån alla
samtal om de produkter han säljer.
-Vi pratar inte bara om skruvar och
muttrar. De som kommer vet att vi
tycker om människor. De vill höra vad vi
tycker om samhället, kyrkan, valet och
allt möjligt annat, säger Toni Hamzo.

TONI

HAMZO
text och foto: arne hyckenberg

Toni Hamzo kom till Sverige som flykting från krigets
Libanon 1990. Ett år senare flyttade han till Saltsjöbaden där han sedan dess bor med sin fru och två
vuxna barn.
– Det var ingen lätt match att komma in i samhället
på den tiden. Idag är Sverige bättre på att förstå och integrera flyktingar än man var då. Men jag lyckades själv
bra och fick jobb. Jag har haft verksamheter i Fisksätra
och vid Slussen. 2004 avvecklade jag dem och driver
sedan 14 år Saltis Järn & Färg.

»Det var ingen lätt match
att komma in i samhället
på den tiden«
TONI FICK tidigt bra kontakt med kyrkan i Saltsjöbaden. Han tycker om hur församlingen är en del av
samhället och att kyrkan styrs opolitiskt.
– Kyrkan här bryr sig. Den är välskött och engagerar
sig med många bra projekt, som förskolan, Prästosten
och mycket annat. De ideella gör ett jättebra jobb. Det
är mycket viktigt att nå ut och synas på det sättet. Jag
hoppas man kommer att göra det ännu mer, så att folk
förstår vad kyrkan är och varför vi ska ha den kvar.
10
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HÅLLBAR TRO

»När jag lägger mig på kvällen, tänker jag att jag sover död
och vaknar nyfödd. Det hjälper mig att lägga ifrån mig all
börda och jag vaknar med ny energi och ny kraft.«
– Jag är född syrian, men jag bryr mig inte vilken färg
det är på kyrkan jag går till. Om den är katolsk, frikyrklig, eller något annat, spelar ingen roll. Jag är bara som
en fågel som behöver en plats att sitta. Något jag gillar i
församlingen här är att det är jag och Gud utan någon
emellan. I de länder vi kommer ifrån är en kyrkoherde
mer som en befälhavare. Här är kyrkoherden, Thomas,
någon som hjälper mig. Han är ett verktyg som får min
tro att fungera bättre.
FIRANDET av de kyrkliga högtiderna är en viktig del
av livet för Toni.
– Alla högtiderna, allhelgona, jul och påsk är viktiga.
Under påsken umgås vi med familjen och firar med
mat och traditioner och mycket sötsaker. I år är det
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speciellt, eftersom min brors barn ska döpas i kyrkan på
påskafton. För mig är påsken och de andra högtiderna
ett tillfälle när man kan förnya sina löften och sin tro.
Trots att jag går till julspelet i kyrkan varje år blir jag
lika berörd varje gång.
PÅSKENS BUDSKAP om död och uppståndelse är
inte något abstrakt för Toni. För honom är det en
möjlighet att hämta kraft.
–När jag lägger mig på kvällen, tänker jag att jag
sover död och vaknar nyfödd. Det hjälper mig att lägga
ifrån mig all börda och jag vaknar med ny energi och
ny kraft.
–Jag fastar inte själv med att inte äta. Jag försöker
istället att göra gott och vara aktiv i många projekt,
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LEDIGA TJÄNSTER

HÅLLBAR TRO

för barn som är föräldralösa, för narkotikaberoende och
för den som kanske behöver en vinterjacka. Jag vill sträva efter fred. Tänk om man kunde stänga alla vapenfabriker. Jag skulle skänka allt jag har om det kunde bli
så. Det skulle bli en enklare värld utan vapen.
När Toni Hamzo 2006 blev utsedd till ”Årets Nackabo” av lokaltidningen, betydde det mycket för honom.
–Jag har aldrig känt tacksamhet som då. Kraften i
att få den uppskattningen gjorde att jag orkade och det
förändrade faktiskt hela mitt liv.
ATT ARBETA IDEELLT är viktigt och naturligt för
Toni. Han är aktiv i flera olika föreningar och arbetar
aktivt med olika projekt i Lions verksamhet. För Toni,
som själv kom till Sverige som flykting, har det varit en
självklarhet att engagera sig för att hjälpa andra.
–Vi hjälper flyktingar som kommit till Sverige från
Libanon och Syrien. Jag fungerar också som pilot för
andra som vill göra något i de länderna och hjälper dem
att förverkliga sina projekt där.
Med en affär att sköta och ett starkt engagemang i
samhället och i kyrkan, undrar man, hur Toni Hamzo
får tid och kraft att räcka till. För honom handlar det
om att prioritera det som är viktigt i livet och om att
hjälpa andra.
– Svårigheter finns alltid. Möjligheterna skapar vi tillsammans. Samarbetar vi är allting möjligt. Arbetar man
mycket får man välja mellan kvalitet eller kvantitet. Om
jag vill gå på julspelet i kyrkan och det inte finns någon
annan i butiken, så stänger jag tidigare och går dit.

»Svårigheter finns alltid.
Möjligheterna skapar vi tillsammans. Samarbetar vi är
allting möjligt.«
UNDER SAMTALET med Toni hänvisar han flera
gånger till böcker som är viktiga för honom. Speciellt
till Khalil Gibrans bok ”Profeten”.
– Det sätt boken beskriver människor och Khalils
tolkning av Bibeln stämmer med hur jag ser det. Boken
är en mycket lärorik saga, som jag brukar tipsa varje
nyanländ att läsa. Andra böcker som hjälpt mig är Wilhelm Mobergs utvandrarsvit. Den är fantastisk och har
lärt mig att förstå Sverige och svenskarna bättre.

I Tonis järnhandel i centrum handlar långt ifrån alla
samtal om de produkter han säljer.
-Vi pratar inte bara om skruvar och muttrar.
De som kommer vet att vi tycker om människor.
De vill höra vad vi tycker om samhället, kyrkan,
valet och allt möjligt annat, säger Toni Hamzo.
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Förskolan Nyckelpigan söker timvikarier vid behov
Vi har 4 avdelningar med barn mellan 1-5 år. Förskolan bedrivs av
Saltsjöbadens församling och vår profil är natur, musik och andlighet.
Arbetet kan röra sig om del av dag, hela dagen eller några dagar i följd
då ordinarie personal är frånvarande vid exempelvis sjukdom, vård av
barn, utbildning eller liknande. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta
med barn men det är inget krav. För att vara aktuell för timvikariat
krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret och du ska kunna
kommunicera på svenska. Som timvikarie ska du vara lätt att få tag på,
flexibel, ha initiativförmåga och kunna ta ansvar.
låter det intressant? Kontakta förskolechef Erika Klingemo,
08 748 19 35, erika.klingemo@svenskakyrkan.se

Säsongsanställning Kyrkogårdsarbetare
1 maj-30 oktober 2018, 6 månader, Heltid, 100%
Vi söker dig som vill arbeta på kyrkogården med för säsongen sedvanliga arbetsuppgifter. Det är bra om du har trädgårds- eller hantverksutbildning, eller erfarenhet från liknande arbete. God fysik, är önskvärt
då arbetet är fysiskt krävande. Körkort är ett krav samt gärna maskinvana.
Ansökan skickas senast 31/3 2018 till
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
kontaktperson: Kyrkogårdsföreståndare Lena Brännvall,
08-748 19 21, lena.brannvall@svenskakyrkan.se

Sommararbetande ungdomar till Skogsö kyrkogård
Saltsjöbadens församling och Kyrkogårdsförvaltningen söker sommararbetande ungdomar till Skogsö kyrkogård.
Du som är i de övre tonåren och som går en trädgårds-, hantverksutbildning eller har intresse/tidigare erfarenhet av kyrkogårdsarbete är
välkommen att söka. Vi erbjuder två perioder, vecka 25-27 samt 28-30.
Arbetet är omväxlande och du kommer få mycket frisk luft.
Ansökan max 1 A4 skickas till saltsjobaden.forsamling
@svenskakyrkan.se senast 31 mars 2018.
Svar på ansökan kommer lämnas senast 30 april.
kontaktperson: Kyrkogårdsföreståndare Lena Brännvall,
08-748 19 21, lena.brannvall@svenskakyrkan.se

Sommararbetande ungdomar till Saltsjöbadens församling
Saltsjöbadens församling söker sommararbetande ungdomar till vaktmästeriet. Du får lära känna kyrkan och dess verksamhet samt arbeta
med trädgårdsarbete i första hand kring Uppenbarelsekyrkan. Du kommer också att arbeta med för kyrkvaktmästeriet vanligt förekommande arbetsuppgifter. Vi erbjuder två perioder, vecka 25-27 samt 28-30.
Arbetet är omväxlande och du kommer få mycket frisk luft.
Ansökan max 1 A4 skickas till saltsjobaden.forsamling @svenskakyrkan.
se senast 31 mars 2018. Svar på ansökan kommer lämnas senast 30 april.
kontaktperson: Kyrkogårdsföreståndare Lena Brännvall,
08-748 19 21, lena.brannvall@svenskakyrkan.se
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AKTUELLT
SÅ GICK DET 2017

IDEELL

NYTT QUIZSPEL

STJÄRNANS VÄG

VILL DU VARA MED?

Information om årsredovisning. Vi går igenom
året som gått i kyrkan, med gravverksamheten
och förskola. Mötet är öppet för alla intresserade. Onsdag 2 maj kl 19.00 Saltsjöbadens
församlingshem.

Nu finns ett nytt quizspel om kristen tro, Stjärnans väg, att ladda ner gratis via appstore/
google play. Syftet med spelet är att låta konfirmander och andra få lära sig mer om kristen
tro och tradition på ett underhållande sätt.

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.

NÅGON SOM LYSSNAR

SAMTALSSTÖD
I SALTIS
Foto: Unsplash

Foto: Magnus Aronson

ÅRSREDOVISNING

Monika Oscarsson (t v) och Gunilla Löf Edberg, biträdande nationell samordnare
respektive nationell samordnare för 112-tjänsten Jourhavande präst.
112

HÖGT TRYCK PÅ JOURHAVANDE PRÄST
JOURHAVANDE PRÄST har nu ökat
öppethållandet för chatten till fem kvällar
i veckan. Behoven är fortsatt stora, och
antalet digitala kontakter ökar stadigt.
MÖJLIGHETEN att få prata med en
jourhavande präst har funnits i över
60 år. Under 2017 tog 112-tjänsten
Jourhavande präst emot totalt 74 926
telefonsamtal, ett snitt på 205 samtal/
dygn. För tio år sedan, 2008, var antalet
samtal 47 891.
– Statistiken har hållit sig relativt jämn
sedan 2012. Det ser i nuläget ut som att
behovet av telefonsjälavård håller i sig,
trots att chatten tillkommit som kanal,
säger den nationella samordnaren, Gunilla
Löf Edberg.
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– Chatten startades för att möta behoven hos lite yngre åldersgrupper, och vår
uppfattning är att de som chattar också
är yngre än de som ringer. Nu har vi tre
olika kanaler, och det känns viktigt att de
som behöver samtala kan göra det på det
sätt som passar dem bäst.
EFTERSOM de digitala kontakterna ökar
stadigt, förstärks nu chattfunktionen med
fler präster i tjänst och öppethållande ytterligare en kväll i veckan. Chatten är öppen måndag – torsdag kl 20.00 – 24.00,
och från och med nu även söndagar.
– Vi bedömer att söndagskvällen är en
viktig kväll, då helgen slutar och en ny
vecka börjar, säger Monika Oscarsson,
biträdande nationell samordnare

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

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.

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 2 2018
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KALENDER
17.00 Jazzkonsert
Christina Gustafsson, sång
Karl Olandersson, trumpet
Stefan Gustafson, piano
Kenji Rabson, kontrabas
Förband fr 16.30, jazzensemble från Södra Latin.
Entré 150 kr där en del
går till Svenska kyrkans
internationella arbete.
Uppenbarelsekyrkan
(läs mer på sid 5)
ONSDAGEN 28 MARS
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan
SKÄRTORSDAGEN 29 MARS
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
14.00 Skärtorsdagsgudstjänst,
Claes-Otto Hammarlund, präst
Saltsjöbadens sjukhus
15.15 Skärtorsdagsgudstjänst,
Claes-Otto Hammarlund, präst
Sjötäppan

17.30 Sedermåltid och
Skärtorsdagsmässa
OBS anmälan senast 26/3:
saltsjobadens.forsamling
@svenskakyrkan.se
Församlingshemmet
(läs mer på sid 5)
18.00 Flitiga fingrar
- handarbetscafé
Församlingshemmet
19.00 Au pair-café
Församlingshemmet
LÅNGFREDAGEN 30 MARS
11.00 Långfredagsgudstjänst,
Thomas Arlevall, präst,
ensemble ur Saltsjöbadens
kyrkokör
Uppenbarelsekyrkan
15.00 J Haydn: ”Jesu sju
ord på korset”. Kvartett ur
Nacka kammarorkester
Maria Haasnoot, violin,
Johan Bertilsson,violin,
Stina Möller, viola,
Alf Westelius, cello
Uppenbarelsekyrkan
PÅSKDAGEN 1 APRIL
11.00 Jubelmässa,
Thomas Arlevall, präst.
ensemble ur
Vokalensemblen Alicia.
Påskfika extra allt!
Uppenbarelsekyrkan

ANNANDAG PÅSK 2 APRIL
15.00 Emmausvandring
16.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund, präst
Skogsö kapell.
ONSDAGEN 4 APRIL
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Ung i Kyrkan
Uppenbarelsekyrkan
TORSDAG 5 APRIL
16.00 Bibelseminarium
Församlingshemmet

09.30 Kyrka-För-Skola,
Roliga sånger och psalmer,
ljuständning, fruktstund
Uppenbarelsekyrkan
18.30 Kvällsmässa i
Taizéanda
Uppenbarelsekyrkan
TORSDAG 12 APRIL
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
18.00 Flitiga fingrar
- handarbetscafé
Församlingshemmet
19.00 Au pair-café
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 8 APRIL
11.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund, präst
Saltarkören
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAGEN 15 APRIL
11.00 Min kyrka
Thomas Arlevall, präst
Barnkörerna
Uppenbarelsekyrkan

TISDAGEN 10 APRIL
11.45 Lunchandakt
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 18 APRIL
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

12.00 Tisdagslunch
Mänskliga rättigheter
Anmälan senast 6 april,
08-748 19 14, ulrica.hamrin
@svenskakyrkan.se
(läs mer på sid 5)
Församlingshemmet

18.30 Ungdomsmässa
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 11 APRIL
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

19.00 Ung i Kyrkan/SKU
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAGEN 22 APRIL
11.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund, präst
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAGEN 25 APRIL
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
SÖNDAGEN 29 APRIL
11.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund, präst
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 2 MAJ
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Kvällsandakt
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Ung i Kyrkan
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Information om
årsredovisningen
Församlingshemmet
TORSDAG 3 MAJ
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
16.00 Bibelseminarium
Församlingshemmet
LÖRDAGEN 5 MAJ
Majardag på Skogsö
(läs mer på sid 5)
Skogsö kapell

Med reservation för ändringar.

SÖNDAGEN 25 MARS
11.00 Gospelmässa,
Thomas Arlevall, präst
Maria Nordenback Kress
Gospel i Saltis
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAGEN 6 MAJ
11.00 Mässa
Thomas Arlevall, präst
Allahelgonakören från
Nyköping
Uppenbarelsekyrkan

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 saltsjobadens.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 08.00–16.30
Lördagar kl 09.00–16.00 (obs stängt påskafton 31/3)
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
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Döpta

Jackson Lööw
Bernard Nicolas Axelsson Mendoza

Avlidna

Lars Roland Bengtsson
Karl Erik Johansson
Karin Annika Nygren
Bertil Rutger Palmquist
Gunnar Vilhelm Nystrand
Siv Klara Margareta Rasch
Magnus Giertz
Richard Rolf Ivan Nordenvall
John Lennart Wickman
Ulla Margareta Eurenius
Nils Åke Holmström
Aksel Kristian Johansen
Erik Axel Kruth
Ester Aurora Svensson
Birgit Ingeborg Josephine Svensson
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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 kyrkoherde Thomas Arlevall

”
r
e
n
h
c
o
p
p
u
lt
e
h
r
ä
n
”Påske
DET VAR EN DAG i januari och jag tog Saltsjöbanan
mot Igelboda station. Under resan pratade jag med en
församlingsbo om kyrkan och julen och påsken. Mannen
och jag kom in på julspel, julkonserter och midnattsmässan och vi var helt överens om att dessa bidrar
starkt till julens goda stämning. Och han sa:
”Det är det som är så bra med julen. Den är så
lätt att ta till sig. Musik som man känner igen,
en massa ljus som tänds och så ett litet barn
som föds.”

kristna församlingarna, så firade man i början bara en stor
högtid och det var påsken. Varje söndag fanns påskdramat närvarande i nattvarden, som man delade med
varandra. Det var först senare som jul och pingst och
andra högtider växte fram i kyrkans årsrytm. Då
liksom nu är påsken fortfarande centrum för
den världsvida kristna kyrkan och självklart
också för Saltsjöbadens församling.
ÄR DU konfirmerad eller
har en tonåring som går i
konfirmation så berättar alltid
någon av prästerna om ”Lilla bibeln”, ett
bibelord som sammanfattar påskens berättelse: ”För så älskade Gud världen att Gud gav den
sin ende son…” (Joh 3:16) Det är bibelns röda
tråd – Guds kärlek till världen. Gud ger sitt liv
för dig och mig, för världen. I alla kyrkor världen
runt så följer vi Jesus Kristus under påskveckan.
Jesus sista vecka i livet som slutar i hans död på
korset och hans uppståndelse. Vi lyssnar till de
obegripliga orden som ängeln säger till de sörjande
kvinnorna vid den tomma graven: ”Ni söker Jesus
Kristus, han är inte är här. Han har uppstått.”

SÅ BÖRJADE VI prata om påsken. Och
mannen sa: ”Med påsken blir det aldrig
samma sak. Den är så mycket upp och ner.”
När vi skildes åt så funderade jag en hel del på de
orden: ”Påsken är så mycket upp och ner.” För mig
handlar det om att julen är lätt att känna igen sig i.
Julens budskap om närhet och gemenskap, om barnen. Julen som handlar om det som vi längtar efter,
vänskapsband och kärleksband i våra familjer och
relationer. Att få vara tillsammans och ha det bra.
PÅSKEN ÄR svårare. Den är som ett Shakespearedrama om vänskap, svek, förräderi, ond bråd död,
demoner och änglar och så en död man som blir
levande igen. Det är ju precis som i Hamlet. Kort
och gott, en himla uppståndelse . Påsken är svår
att känna igen sig i eftersom den handlar om just det
som vi alla vill slippa - att lida, att försaka, att dö.
Och ändå handlar den om just det som är samma
för oss alla, vi föds och vi dör. Så visst hade mannen
på Saltsjöbanan rätt – det är svårt att begripa sig på
påsken, den är så mycket upp och ner.

HAN ÄR inte död, han lever. Ja, visst är det svårt att
ta till sig. Det kan ju bara inte hända. Och ändå är det
just detta som är påskens centrum och vår kyrkas eviga
hopp: berättelsen om att korset och uppståndelsen är
starkare än allt på denna jord. Ja, starkare än till och
med döden. Det är påskens evangelium som vi firar
år efter år.
SÅ TA CHANSEN! Kom och fira påsk med oss i
Uppenbarelsekyrkan! Även om påsken känns helt upp
och ner...

TROTS DET så håller den kristna kyrkan envist
fast vid påsken. För länge sedan, för de allra första

THOMAS JUST NU
Ta chansen...

Möt våren...

Missa inte...

... att uppleva en sedermåltid på Skärtorsdagen.
Festmåltid, gemenskap, mässa och berättelser.

…under Majardagen på Skogsö den 5 maj.
Kaffe, föreläsningar, guidningar m m.

...att ställa om till sommartid natten mellan
lördag 24 mars och söndag 25 mars.
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