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FÖLJ SALTSJÖBADENS  
FÖRSAMLING PÅ INSTAGRAM  
 
På @merasaltis hittar du bilder från  
livet i församlingen och på Skogsö.  

@merasaltis: Kulturhus, djur och solsken! 
Idag har vi varit på Skansen med  
”välkommen till Saltis”.

@merasaltis: Nu har kyrkokören sjungit 
in våren i Nyckelviken och kyrkoherde 
Thomas har talat vid elden vid Grand  
hotel Saltsjöbaden.

@merasaltis: Just nu i kyrkan: Jazzig 
vårkonsert med Saltarkören, Consonance 
Club och solisterna Emmalisa Hallander 
och Fannie Hertzberg. Allt under ledning 
av Katja Själander.

Thomas  
Arlevall  
Kyrkoherde
748 19 11

Ulrica  
Hamrin 
Pedagog 
Diakoniansvarig
748 19 14

Katja 
Själander 
Kyrkomusiker
748 19 15

EvaMarie 
Agnelid 
Kyrkomusiker
748 19 16

Erika 
Klingemo 
Förskolechef
748 19 35

Micke  
Jakobsson 
Gravärenden
Administratör 
748 19 20

Kerstin 
Braathen 
Kyrkoherdens 
assistent
Integrationsarbete
748 19 09

Christina  
Cervin Enell 
Kyrkoskrivare
748 19 00

Saltsjöbadens församling 
Adress: Kyrkplan 1, 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

Goda ledare är viktiga. De är förebilder att se 
upp till, förebilder att härma efter. Det är bra 
att ha när man är ung och försöker komma 
underfund med vem man vill vara. När man 
försöker hitta sig själv. På idrottsplatser och i 
föreningslokaler samlas hundratals barn och 
ungdomar varje vecka året om. Vad man 
sysslar med skiftar men förutsättningen för allt 
som sker, vare sig det är i idrottsföreningen, 
kyrkan, sjöscouterna eller något annat, är att 
det finns ideella krafter och engagerade ledare. 
Utan dem vore inte många av verksamheter-
na möjliga. Saltaren har träffat flera ung-

Unga förebilder

Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september   
Tryckeri: Typografiska Ateljén  Foto framsida: Per Kristiansen, Andréas Lindström

Tom 
Hedberg 
Vaktmästare 
Kyrkan, Skogsö
748 19 22

Tommy  
Zakrisson 
Vaktmästare 
Kyrkan, Skogsö
748 19 02

Patrick  
Bochmann  
Vaktmästare 
Skogsö
748 19 23

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

 

domsledare för att höra vad det är som gör att 
de vill ge sin tid och kraft i de sammanhang 
där de är aktiva. 

Vi har också träffat Janne Boman som arbe-
tar med Ungdomsteamet Polarna Nacka och 
församlingsassistent Christian Olsmalm som 
båda betonar vikten av att skapa samman-
hang som engagerar ungdomar och ger dem 
en tillhörighet. Att erbjuda vattenhål. 

I Saltaren hittar du naturligtvis också allt det 
som är på gång i sommar!

Christian 
Olsmalm 
Församlings- 
assistent 
748 19 37

Lena  
Brännvall 
Kyrkogårdsföre-
ståndare, Skogsö
748 19 21

Martina  
Ekdahl 
Vaktmästare 
Skogsö
748 19 10

Carina 
Nilsson 
Präst
748 19 12

Sanna 
Vallgren 
Vaktmästare
Skogsö, Kyrkan
748 19 19
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»Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min 
fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills  

ni har blivit rustade med kraft från höjden.«

LUKASEVANGELIET 24:48-49

KRISTI HIMMELSFÄRD 
På Kristi himmelsfärds dag lämnade Jesus jorden efter den fyrtio dagar långa uppståndelsen. Innan han 
 lämnade världen gav han oss ett löfte om att alltid vara närvarande hos oss, men på ett annat sätt. 

Efter att Jesus uppstod på påskdagen visar han sig för lärjungarna, stannar med dem och delar deras tillvaro. 
Under fyrtio dagar är han med lärjungarna och undervisar dem, därefter lämnar han jorden. Innan han lämnar 
jorden, ger Jesus lärjungarna i uppgift att berätta för världen om vad de har varit med om, om uppståndelse 
och nytt liv. Och de skulle inte behöva göra det ensamma. När Jesus lämnade jorden blev han ändå kvar nära 
oss människor och lärjungarna fick den heliga anden att hämta kraft ifrån. Den heliga anden är fortfarande 
kvar hos oss människor och hjälper oss i våra liv. 

På Kristi himmelsfärds dag släcks det stora påskljuset i våra kyrkor. Påskljuset är en symbol för att Jesus 
kroppsligen fanns kvar på jorden en tid efter uppståndelsen. Det tändes vid påsk för att fira att Jesus uppstått 
och nu släcks det som en symbol för att Jesu kropp lämnar jorden. Men efter att det har släckts flyttas ljuset 
till dopfunten, där det lyser i samband med dop, för att visa det nära förbundet mellan uppståndelse och dop. 
Och att vi blir en del av det eviga livet genom dopet.

Kristi himmelsfärds dag firas ofta med gudstjänst ute i naturen. På morgonen kan man fira en så kallad gökotta, en 
gudstjänst med kaffe, allsång, natur och andakt som huvudingredienser. I Saltsjöbaden har vi en härlig tradi-
tion att inleda Kristi himmelsfärdshelgen med gökotta på Skogsö. Vi börjar kl 08 med gudstjänst vid labyrinten 
tillsammans med Claes-Otto Hammarlund, präst. Tag gärna med kaffekorg. 

läs mer på svenskakyrkan.se/kristi-himmelsfard

HOPP OCH GLÄDJE!
Under våren har vi på temat ”Hopp och glädje i påskens tid” på olika sätt (föreläsningar, konserter, påskguidé mm) lyft vad 
påsken kan betyda för oss här i Saltsjöbaden. Det var väldigt roligt att många Saltisbor var med i påskens olika gudstjänster, 
bland annat så ökade antalet besökare på påskdagens jubelmässa med över 300 % jämfört med året innan! 
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Njut av miljön
Välkommen att besöka Skogsö kyrko-
gård, ta en promenad och njut av den 
vackra stillsamma miljön. Hjälp oss att 
värna den unika miljön och hålla Skogsö 
gravplats värdig genom att koppla din 
hund och leda din cykel. 

BESÖK SKOGSÖ

Sommarmusik, kaffe och Skogsös under-
bara natur. Sommarcaféet är tillbaka igen! 
Vi sjunger sommarsånger, psalmer och 
lyssnar till härlig toner. 

SKOGSÖ

SOMMARCAFÉ

Vi sjunger sommarens psalmer
På midsommardagen firas mässa i Skogsö kapell. Prästen 
Carina Nilsson leder mässan och vi sjunger sommarens 
psalmer tillsammans. Efter mässan serveras en enkel 
sillmiddag.
 
Midsommardagen 22 juni kl 17.00, Skogsö kapell.

MIDSOMMMARDAGEN

SOMMARCAFÉ
Onsdag 12 juni kl 13.30, Skogsö kapell
Onsdag 26 juni kl 13.30, Skogsö kapell
Onsdag 24 juli kl 13.30, Skogsö kapell
Onsdag 7 august kl 13.30, Skogsö kapell

PÅ GÅNG 

MORGONBÖN

Källan ligger framför Uppenbarelsekyrkan.

SOMMAR VID KÄLLAN

Under sommaren flyttar vi ut till  
Källan, gudstjänst- och viloplatsen framför 
Uppenbarelsekyrkan. På onsdagar är det 
morgonmässa med enkelt fika efteråt  
(kan med fördel kombineras med ett  
morgondopp...). Söndagar firas mässa  
kl 11.00. Vid regn är vi inne i kyrkan.

MÄSSOR I DET FRIA

SOMMAR  
VID KÄLLAN

KARLSHAMNS  
KAMMARKÖR 
Karlshamns Kammarkör är en fristående, 
blandad kör med höga ambitioner. I år 
fyller kören 20 år och firar med en jubi-
leumsturné som 1 juni når Saltsjöbaden 
då kören ger en konsert i Uppenbarelse-
kyrkan. Körens inriktning är europeisk 

KÖRKONSERT

körklassisk a cappella-repertoar, med 
tonvikt på nordisk körlyrik. 

JUBILEUMSKONSERT
Lördag 1 juni kl 16.00, Uppenbarelsekyrkan
Karlshamns Kammarkör, Justin Hazelgrove, 
dirigent. Fri entré.

MÄSSOR UNDER SOMMAREN
Onsdagar kl 09.00, Källan, Morgonmässa 
(26 juni - 21 augusti)
Söndagar kl 11.00, Källan, Mässa  
(30 juni - 25 augusti)
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Sommarfika vid ”Labyrinten” intill Skogsö kapell
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PÅ GÅNG 

Fo
to

: U
ns

ps
ch

STIPENDIUM
Nu finns möjlighet att söka stipendium 
från Stiftelsen Helena och Gustaf Cervins 
minnesfond. Skriv kort om vad du söker 
pengar till (musik-, konst- eller dans-
utbildning) och önskemål om belopp. 
Berätta om du har tidigare erfarenheter 
inom området och om dina mål och 
idéer. Du ska vara skriven i Saltsjö- 
badens församling. Stipendiet riktar sig 
framförallt till dig som är mellan 15-25 
år. Ansökan ska vara inne senast 5 juni. 

Ansökningsblankett finns att ladda ned 
på www.svenskakyrkan.se/saltsjobaden. 
Glöm inte ditt namn, personnummer, 
gatuadress och e-postadress.

Maila din ansökan till saltsjobaden.
forsamling@svenskakyrkan.se

SÖK

SENSOMMAR- 
KONSERTER 
I slutet av augusti och början av september 
ges fyra konserter med jazz- och klassisk 
musik. Först ut 18 augusti är Duo Fran-
cett. En akustisk ensemble som kommer 
framföra argentinsk tango och opera. 
Duon består av basisten Eric Francett som 
är kontrabasist och arrangerar en stor del 
av musiken och Susanne Francett som är 
sopran och violinist.

  Söndag den 25 augusti blir det kam-
marmusik med Irina Kensborns kvartett. 
De bjuder på klassiska kammarmusik- 
pärlor för stråkensemble. 

I våras kom skivan Diokrati som 
fick strålande recensioner. 1 september 
kommer de till Saltsjöbaden. Kompositö-
ren och basisten Georg Riedel har spelat 
med de flesta i jazzsverige och står bakom 
många folkkära kompositioner. Mattias 

BOKA IN

VILL DU VARA MED?
IDEELL

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,  
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se, 
08-748 19 14, så berättar hon mer.

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

MORGONBÖN

Slaget vid Stäket
Vad var det egentligen som hände den där augustidagen 1719? I samarbete med bland 
annat Hamn (Historiearvsmuseet i Nacka) sätts Skogsö kyrkogård med omnejd i 
centrum med anledning av årsdagen för slaget vid Stäket den13 augusti. 

Mer information kommer på svenskakyrkan.se/saltsjöbaden under sommaren.

300 ÅR 

Ståhl är underbarnet som med hjälp av 
vibrafon och marimba framkallar rytmiska 
och melodiska upplevelser.  

Konsertserien avslutas den 8 september 
då Stockholm Brass Quintet bjuder på 
sprakande brassmusik av bland annat Tar-
rodi och Previn. Stockholm Brass Quintet 
består av Elias Svanberg, trumpet, John 
Axelsson, trumpet, Johan Ahlin, valthorn, 
Mats Agnelid, trombon och Kalle Elf, tuba. 

4 X KONSERTER
18 augusti kl 16.00, Uppenbarelsekyrkan,  
Duo Francett. Fri entré.
25 augusti kl 16.00, Uppenbarelsekyrkan,  
Irina Kensborns kvartett. Fri entré.
1 september kl 16.00, Uppenbarelsekyrkan, 
Mattias Ståhl och Georg Riedel
8 september kl 16.00, Uppenbarelsekyrkan, 
Stockholm Brass Quintet. Fri entré.

Duo Francett. Stockholm Brass Quintet 
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UNGA LEDARE

Föreningslivet i Saltsjöbaden fyller en viktig funktion för många som bor 
här. På idrottsplatser och i föreningslokaler samlas hundratals deltagare 
varje vecka året om. Många aktiviteter är för barn och ungdomar. Vad man 
sysslar med skiftar men förutsättningen för allt som sker, vare sig det är i 
idrottsföreningen, kyrkan, sjöscouterna eller något annat, är att det finns 
ideella krafter och engagerade ledare. Utan dem vore inte många av verk-
samheterna möjliga. Saltaren har träffat tre ungdomsledare för att höra 
vad det är som gör att de vill ge sin tid och kraft i de sammanhang där de 
är aktiva. 

text: arne hyckenberg

Martin Braxell, 28 år, är kårledare i Saltsjöbadens 
Sjöscoutkår. Han kom med i scouterna när han gick i 
sjuan. Martin började med segling i KSSS, men valde 
sedan scouterna för att det var en mindre tävlingsinrik-
tad verksamhet. Mirabel Hallander, 16 år,  är konfir-
mandledare i Saltsjöbadens församling. Hon är också 
engagerad i Djurskyddets ungdom, som ordförande i 
Stockholmsavdelningen och vice ordförande nationellt.  
Herbert Horwitz, 18 år, har spelat fotboll i Saltsjö- 
badens IF sedan han var sex år och är nu ungdoms- 
tränare i klubbens fotbollssektion. 

VAD ÄR DET som gör att man vill ta steget och bli 
ungdomsledare med den insats av tid och kraft det krä-
ver att vara en ledare för andra? En gemensam nämnare 
för Martin, Mirabel och Herbert är de erfarenheter de 
själva har sedan tidigare. 

–Jag blev ledare i kåren för att jag ville att de nya 
scouterna skulle få samma fina upplevelser som jag själv 
haft. Det är något jag brinner för. En scoutkår kräver 
ett ideellt engagemang för att det ska fungera, säger 
Martin Braxell. 

–Jag är konfirmandledare för att det är så fin sam-
manhållning mellan konfirmander och ledare. Från 
början var jag med för att det var så roligt, men nu är 
det också för att det är motiverande att få lära vidare 
till andra och få höra deras åsikter om religion och om 

livet. Vi har ett liberalt och normalt sätt att samtala och 
kyrkans tradition och texter öppnar för att man reflek-
terar över sitt eget liv, säger Mirabel Hallander. 

–Det är roligt och en tradition med ungdomstränare 
i Saltis. De flesta tycker det är väldigt roligt att någon 
som inte är förälder är tränare. Jag hade också en ung-
domstränare när jag började och inspirerades av det. 
För tre, eller fyra, år sedan fick jag höra av en kompis i 
mitt eget fotbollslag att det lag hans lillebror spelade i 
behövde en tränare. Jag tog uppdraget och två år senare 
blev jag också tränare för ett tjejlag, som är 06:or. Jag 
tränar fortfarande de lagen, säger Herbert Horwitz.

MARTIN, Mirabel och Herbert har som ungdoms- 
ledare och tränare fått ett ansvar som kräver att de har 
ledaregenskaper. 

–I mitt fall är det nog att jag är lugn i stressade 
situationer. Även om det är 50 personer samtidigt att ta 
hand om löser det sig så att det blir bra kvalitet för alla 
på träningen, säger Herbert Horwitz. 

–Scouting bygger mycket på att kunna stödja och 
lyssna på det sätt som behövs. Jag anser också att det är 
en viktig ledaregenskap att kunna erkänna att man har, 
eller har haft, fel. Man måste också kunna styra när det 
gäller, även om man är en kompis, säger Martin Braxell. 

–Att vara ledare kräver att man samarbetar. Man 
behöver ha koll på varandra och kunna låta andra ta 
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plats. En ledare ska vara inkluderande och hjälpa andra 
in i gruppen, säger Mirabel Hallander. 

POSITIVA FÖREBILDER har stor betydelse i de 
flesta sammanhang. För Martin Braxell är det främst 
de som var ledare när han själv var scout. Herbert 
Horwitz nämner ingen speciell förebild, men ser många 
människor som är duktiga av olika anledningar.  
Mirabel Hallander ser sin mamma som en bra förebild. 

–Hon är yogalärare och har en förmåga att hålla 
fokuset och respekten i rummet så att alla vill höra vad 
hon har att säga, säger Mirabel Hallander. 

ALLA FÖRENINGAR som arbetar med barn och ung-
domar behöver vara särskilt noga med att alla känner 
sig välkomna och delaktiga. Det kan vara lättare när 
verksamheten inte innehåller ett tävlingsmoment. Inom 

idrotten kan det var svårare. Hur man ser på toppning 
av lag och vem som ska få spela diskuteras där sedan 
länge. Saltsjöbadens IF har en tydlig linje i frågan. 

–Vi är en klubb som vill ha med så många som möj-
ligt, så länge som möjligt. Vill man vara med får man 
det. Killarna är så många att vi spelar i tre olika serier. 
Alla får chans att spela på sin egen nivå, samt på högre 
och lägre nivå än man själv tycker man är. Våra resultat 
varierar. Vi har alltid en flytande uppställning och 
ställer aldrig upp med det sämsta eller det bästa laget, 
säger Herbert Horwitz. 

FÖR ANSVARSFULLA uppdrag krävs kunskap. 
Utbildningar för ungdomsledare och ungdomstränare 
är viktigt för verksamheten i de flesta föreningar. Så är 
det också i scoutkåren, idrottsföreningen och i kyrkans 
ungdomsverksamhet. 
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–Hela scoutingen är en lång, lite dold, ledarutbild-
ning i olika etapper och svårighetsgrader, där man får 
lära sig att jobba i grupp. På Scouternas folkhögskola 
erbjuder man ledarutbildningar på olika nivåer. Det 
finns grundläggande kurser om scouting för dem som 
är nybörjare. Sedan kan man fortsätta uppåt. Jag har 
gått ett antal av kurserna. Den senaste jag gick kallas 
Treklöver Gilwell. Det var den jobbigaste och roligaste 
hittills. Den sträcker sig över tre långhelger och nio 
månader med ett projekt som handlar om personlig 
utveckling och självinsikt, säger Martin Braxell. 

–Jag har gått en tränarutbildning som heter Ung-
domsutbildning C. Den är för att träna barn upp till 
tolv år. Utbildningen är under en helg och ungefär två 
gånger sju timmar, med både praktiska och teoretiska 
delar. Alla går den för att hålla en gemensam standard i 
föreningen och kunna försäkra ledare och föräldrar om 

kvaliteten i verksamheten. Det bästa med utbildningen 
var de kunskaper jag fick. Tidigare hade jag mest gjort 
det jag själv tyckte var roligt, men nu fick jag lära mig 
övningar som var bra för ungdomar i just den ålder de 
var, säger Herbert Horwitz

–Kyrkan har en kurs för att man ska kunna bli led-
are. Det totalt åtta gånger, en eller två gånger i månad-
en. När man träffar de andra ledarna för första gången 
har alla fördomar om varandra och gruppen är väldigt 
uppdelad, så det fina med ledarutbildningen är att i 
och med att vi lär känna varandra och oss själva bättre 
försvinner plötsligt uppdelningen och konstellationer-
na. Liksom vi arbetar för att konfirmanderna ska öppna 
upp och acceptera varandra blir även ledargruppen 
öppnare. Man behöver känna varandra bra om man ska 
kunna ställa frågor om livet och om vilka vi är, säger 
Mirabel Hallander. 

»Att vara ledare kräver att man sam-
arbetar. Man behöver ha koll på var-
andra och kunna låta andra ta plats.« 

» Jag blev ledare i kåren för att jag 
ville att de nya scouterna skulle få 

samma fina upplevelser som jag själv 
haft. Det är något jag brinner för.« 

»Det är roligt och en tradition med 
ungdomstränare i Saltis. De flesta 

tycker det är väldigt roligt att någon 
som inte är förälder är tränare.« 

UNGA LEDARE

MIRABEL HALLANDER

MARTIN BRAXELL

HEBERT HOROWITZ 
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Föräldrar som nattvandrar och 
Nacka kommuns preventiva upp-
sökande fältverksamhet, Polarna, 
är två exempel på vad man kan 
göra för att nå ungdomar under 
helgnätter när det händer mycket i  
samhället. 

Janne Boman är ungdoms-
samordnare och arbetar med 
Ungdomsteamet Polarna Nacka, 
i Nacka kommun. Christian 
Olsmalm är församlingsassistent i 
Saltsjöbadens församling och arbe-
tar med ungdomar och konfirman-
der i församlingen. Janne Boman 
har lång erfarenhet av socialt och 
diakonalt arbete i Nacka. Han ser 
en positiv utveckling i kommunen. 

–Det är samma samhällen som 
det var förr, men tittar vi på ung-
domarna, tycker jag att det blivit 
bättre. Det visar även statistiken. 
Men för dem som far illa gör det 
fortfarande lika ont och det gör 
lika ont för oss som ser det. Det är 

nog mindre fylla och stök än det 
var förut, men det betyder inte att 
riskerna är borta. Man kan se att 
barn är mer stressade och har fler 
krav på sig. Den psykiska ohälsan 
kan ha ökat och en del av det beror 
nog på sociala mediers inverkan. 
Tar vi alkoholen var det mer av det 
förr på fester och partyn. Den stora 
skillnaden idag är användandet 
av droger. Åker vi ut på en fest en 
fredagskväll vet vi att det används 
cannabis, lika säkert som det dricks 
alkohol. Det är billigare idag att bli 
hög än att bli full.

FÖR ATT NÅ ungdomar som be-
finner sig i riskzonen arbetar Nacka 
kommun med preventiv uppsökan-
de verksamhet.

–Ett av de verktyg vi har är 
Polarna Nacka, som funnits i tio 
år nu. Polarna är ungdomar som 
jobbar via kommunen. De har som 
uppgift att vara föredömen och 

ambassadörer för sitt eget område. 
Det är ett förtroendeuppdrag där 
Polarna jobbar preventivt uppsö-
kande mot  riskfyllda beteenden, 
framför allt på kvällar och nätter, 
fredagar och lördagar. Ungdo-
marna i Polarna ska vara alkohol-, 
drog- och tobaksfria tills de är 
18 år. Man kan vara med i tre år, 
tvåan och trean i gymnasiet och 
sedan ett år till. Rekryteringen till 
Polarna sker genom anställningsin-
tervjuer, säger Janne Boman.

EN VIKTIG DEL i att skapa bra 
förutsättningar för ungdomar är 
att det finns saker att göra och 
engagera sig i. Här spelar förening-
arna och kyrkan i Saltsjöbaden en 
viktig roll. Kyrkan har ett omfat-
tande ungdoms- och konfirmand-
arbete. Man samarbetar också med 
föräldrar som nattvandrar genom 
att upplåta lokaler och hjälpa till 
med strukturen i arbetet. 

Ett lugnt och säkert samhälle är något alla önskar sig. Men det är ingen 
självklarhet. Särskilt utsatta är unga människor som söker identitet och 
tillhörighet i gränslandet mellan ungdom och vuxenliv. Det finns många bra 
aktörer i föreningsliv, kommun och kyrkor, som kan erbjuda sammanhang 
och gemenskap för ungdomar. 

text och foto: arne hyckenberg

VATTENHÅLi samhället
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

–I kyrkan jobbar vi inte uppsö-
kande på samma sätt som Polarna, 
utan snarare förebyggande. Ett 
konfirmationsläger handlar inte 
bara om vilken gudsbild man har, 
eller vad som händer efter döden. 
Det handlar om värderingar, kärlek 
och vänskap. Det jag tycker är ro-
ligast och mest utmanande på våra 
sommarläger är kvällssamtalen, när 
man får sätta sig i soffan, höra ung-
domarnas diskussioner och svara på 
frågor. Samtalet är ett enormt red-
skap, som vi erbjuder genom att vara 
tillgängliga i olika sammanhang. Vi 
bjuder också in föreläsare som till 
exempel kan tala om missbrukspro-
blem. Vid sådan tillfällen försöker 
vi också få föräldrarna att komma 
med, så att de får samma informa-
tion, säger Christian Olsmalm. 

JANNE BOMAN och Christian 
Olsmalm betonar vikten av att 
skapa sammanhang som engage-
rar ungdomarna och ger dem en 
tillhörighet. 

–Alla behöver något som är 
identitetsskapande. Ni bygger ett 
sammanhang här i kyrkan. Vi gör 
det i vår ungdomsgrupp och det 
sker i föreningar och på arbetsplat-
ser, säger Janne Boman. 

–Vi ger ungdomarna redskapen 
och säger: här kan ni vara och här 
finns allt ni behöver. Det handlar 
inte bara om att träffas på onsdagar 
mellan fyra och fem. Huset finns 
här, de har egna nycklar och allt de 
behöver göra är att komma hit. När 
man får sms om fester kanske man 
istället väljer att gå till prästgården 
och titta på en Harry Potter-rulle, 
säger Christian Olsmalm. 

–Det kyrkan gör och det civil-
samhället gör är oerhört viktigt. 
Får du in dina barn i en verksam-
het som är sund och frisk så blir det 
en skyddsfaktor. Vi behöver alla 
små vattenhål, där vi kan lämna 
familjen lite utanför men det finns 
någon där som styr upp och sätter 
någon form av etiskt paraply, säger 
Janne Boman.



saltaren nr 3 201912

 

12

ålder: 18 år konfirmerades: 2015 ledare: Har varit ledare sen 2016

ALEXANDER  
Wallström
Vad var det bästa med din  
konfirmationstid?
Det jag kommer ihåg som det bästa var 
att vi fick chansen att prata om saker 

tyckte utan att man blev dömd av någon 
som satt med i rummet. 

Vad bär du med dig från  
konfirmationen?
Det jag bär med mig är att det är lika 
lätt att vara trevlig och snäll mot alla 
människor och ge alla en chans till för-
ståelse som att man ska döma folk innan 
man lärt känna dem.
 
Varför valde du att bli konfirmerad? 
För att jag alltid har hört att det är 
väldigt lärorikt och att det är kul då man 
ofta gör saker man inte gör hemma. 
 
Vad får man vara med om på  
ett konfirmationsläger?
Under ett konfirmationsläger får man 
vara med om extremt många saker. Ens 
schema är ofta fullpackat och man får 
uppleva allt från upplevelsevandringar 
till vattenkrig på stranden.

Varför är du engagerad som  
konfirmandledare?
Jag valde att engagera mig som ledare för 
under mitt konfirmationsläger verkade 
ledarna ha väldigt kul samt att det var 
mycket trevliga människor som man 
fick samarbeta och arbeta med. Att vara 
ledare verkade även vara väldigt lärorikt 
då man fick inta en roll, som man inte 
var helt van vid innan.
 
Vad är konfirmation om du skulle 
förklara det för någon som inte vet?
Jag skulle säga att konfirmationen är en 
tid och händelse som är väldigt lärorik 
och att det är en chans att prata om alla 
möjliga frågor. Det är något man kom-
mer att komma ihåg resten av sitt liv. 
Alla som jag har träffat har konfirmerats 
säger alltid samma sak, att det var  bland 
de roligaste veckorna i deras liv. 

» Vi fick chansen att prata om saker 
man vanligtvis inte skulle prata om 
hemma eller med sina kompisar.« 

MÖT ALEXANDER, ELIN OCH OTTO,  
KONFIRMANDLEDARE I SALTIS
sammanställning: ulrica hamrin

FRÅN KONFIRMAND TILL LEDARE

man vanligtvis inte skulle prata om hem-
ma eller med sina kompisar. Det kändes 
som att det alltid var ett väldigt öppet 
samtal och att man kunde säga som man 

Foto: Privat
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»Jag minns när vi var inne i 
Vatikanen och såg påven, samtidigt 
som det blåste vatten på oss från en 

fontän.« 

ålder: 18 år  
konfirmerades: 2016  
ledare: Har varit ledare sen 2016 
intressen: Gillar att vara med 
kompisar och älskar att åka skidor

13

Vad var det bästa med din  
konfirmationstid?
Under mitt läger lärde jag känna många 
tjejer och killar från andra skolor i Saltis, 
och vi fick tillsammans uppleva den lilla 
italienska staden Assisi. Det var soligt, 
vackert och fantastiskt roligt.

Vad bär du med dig från  
konfirmationen?
Andakter var en helt ny grej, det är inget 
man brukar göra på vanliga kyrkobesök. 
Det var ett så mysigt sätt att börja och 
avsluta dagen med, och något som jag 
saknade efter att vi hade åkt hem.

Varför valde du att bli konfirmerad? 
Jag hade hört från mina äldre kompisar 
och andra kompisars storasyskon, att 
det var en upplevelse för livet, något 
man inte fick missa (de hade rätt haha). 
Dessutom tycker jag att det är viktigt att 
hålla på gamla traditioner.

Har du några speciella lägerminnen?
Jag minns när vi var inne i Vatikanen och 
såg påven, samtidigt som det blåste vat-
ten på oss från en fontän. Det bästa var 
att det var så pass varmt att vi bara blev 
glada av att bli nedstänkta. Jag minns 
också när vi gick igenom den enorma ba-
silikan i Assisi och tittade på väggkonsten 
som föreställde Franciskus liv. 

Vad får man vara med om på  
ett konfirmationsläger?
Man får bo tillsammans med sina kompi-
sar, borta från föräldrar och från skolan. 
Det blir en väldigt speciell känsla när 
man till exempel har varit i Strömstad i 
två veckor. Vi har lektioner, tävlingar och 
leker lekar. Sen så har vi också en hel del 
fritid när vi är borta på läger. 

Varför är du engagerad som  
konfirmandledare?
Jag tyckte att mitt läger var så roligt 
att jag ville uppleva det igen, dessutom 

lockade ledarutbildningen en hel del 
eftersom ledaregenskaper alltid kan 
komma till användning.

Vad är konfirmation om du skulle 
förklara det för någon som inte vet?
Ett sätt att lära sig mer om kristen tro 
tillsammans med andra i din ålder. Till 
skillnad från när våra föräldrar var unga 
finns det inget prov som måste genom-
föras. Vi börjar med träffar hemma, och 
tillslut kommer lägret. Man väljer såklart 
själv vad man vill tro på.

ELIN  
Elfgren 

FRÅN KONFIRMAND TILL LEDARE

Foto: Johanna Källström
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»Jag såg hur kul mina ledare  
hade när jag var konfirmand och det 

är ett skäl till att jag valde att  
bli konfirmandledare.« 

ålder: 16 år  
konfirmerades: 2017  
ledare: Har varit ledare sen 2018 
intressen: Spelar vattenpolo, umgås 
med kompisar och är engagerad i SKU 
i Saltsjöbaden, en organisation som 
ordnar roliga aktiviteter för unga med 
kristen tro i centrum

14

Vad var det bästa med din  
konfirmationstid?
Det bästa var vårt läger i Köpenhamn. 
Vi var en ganska liten grupp och under 
lägret kom vi varandra nära och blev 
en enda sammansvetsad grupp. Vi hade 
det fantastiskt under de dagar vi var i 
Köpenhamn.

Vad bär du med dig från  
konfirmationen?
Konfirmationen har lärt mig mycket om 
kristendomen och hur kristendomen 
kan bli en del av ens vardag. Konfir-
mationen blev också en vägledning in i 
vuxenlivet för mig. Konfirmationen gav 
mig möjlighet att reflektera över stora 
frågor och jag fick verktyg att hantera 
svåra frågor bättre själv. Utöver detta 
har också konfirmationen gett mig en 
inblick i hur kyrkan fungerar och gjort 
det möjligt för mig att fortsätta som 
konfirmandledare och gett mig många 
nya vänner.

Varför valde du att bli konfirmerad? 
För att jag var nyfiken på kristendomen. 
Jag ville lära mig mer om de olika högti-
derna och varför man firar dem. Utöver 
min nyfikenhet på kristendomen ville 
jag också lära känna nya människor och 
åka på ett roligt läger.

Har du några speciella lägerminnen?
Jag minns särskilt när jag var på en 
stiftsgård utanför Linköping. Under 

lägret var en av aktiviteterna att bygga 
snögubbar. Trots att jag nästan inte 
alls kände någon i min grupp innan vi 
började bygga så hade vi jättekul. Även 
om vi inte byggde den bästa snögubben 
lärde jag mig att man kan ha jättekul 
även med människor som man knappt 
känner. 

Vad får man vara med om på  
ett konfirmationsläger?
Man vara med om mycket. Självklart 
kommer man få lära sig mycket om de 
kristna högtiderna och hur man kan ge 
uttryck för sin kristna tro. Man kommer 
även att få en förståelse för vad kristen 
tro kan innebära konkret i en människ-
as liv, men utöver detta kommer man att 
ha riktigt roligt, träffa vänner och göra 
många roliga aktiviteter.

Varför är du engagerad som  
konfirmandledare?
Jag valde att bli ledare för att jag hade 
haft det så roligt under min konfirma-
tionstid. Därför ville jag bidra till att 
även andra skulle kunna få uppleva 
samma sak. Jag såg hur kul mina ledare 
hade när jag var konfirmand och det 
är också ett skäl till att jag valde att bli 
konfirmandledare.

Vad är konfirmation om du skulle 
förklara det för någon som inte vet?
Konfirmation är ett tillfälle då man har 
möjlighet att bekräfta sitt dop, alltså 
bekräfta sin kristna tro. Under konfir-
mationstiden får man lära sig mycket 
om kristendomen, men också träffa nya 
kompisar och göra många andra roliga 
saker.

OTTO  
Stafbom 

Foto: Privat
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Har du frågor om livet, varför vi finns till, vad det är att vara människa eller 
har du funderingar om vem Gud är? Under din konfirmationstid får du möj-
lighet att ställa frågor, så försöker vi tillsammans finna svaren. Tillsammans 
med andra, nya kompisar och vuxna ledare, upptäcker du nya saker och får 
chans att prata om allt mellan himmel och jord - sådant som rör livet, döden, 
Gud, människan, kärleken, sorgen... 

KONFIRMATION

STRÖMSTAD 1
  
För dig som gillar sol, bad och västkusten. 
Åk med på ett intensivt sommarläger på 
Källvikens semesterby utanför Strömstad. 

Start domssöndagen 24 november med  
lovsångsmässa i Uppenbarelsekyrkan.  
Träffar en gång i månaden under december, 
januari, februari, april och maj. Helgläger på 
Tollare folkhögskola 14–15 mars. Hemma- 
dagar 14-16 juni. Sommarläger 17–27 juni i 
Strömstad på västkusten. Konfirmation i 
Strömstads kyrka 27 juni.

STRÖMSTAD 2
  
För dig som gillar sol, bad och västkusten. 
Åk med på ett intensivt sommarläger på 
Källvikens semesterby utanför Strömstad. 

Start domssöndagen 24 november med  
lovsångsmässa i Uppenbarelsekyrkan.  
Träffar en gång i månaden under december, 
januari, februari, april och maj. Helgläger på 
Tollare folkhögskola 21–22 mars. Sommar- 
läger 1–9 augusti i Strömstad. Ledigt 10 
augusti. Hemmadagar i Saltsjöbaden 11–14 
augusti. Konfirmation i Uppenbarelsekyrkan 
15 augusti.

BJÖRKLIDEN
  
Intill norska gränsen ligger skidparadiset 
Björkliden. Fjällen är stora, möjligheterna 
till skidåkning många. Åk med på ett härligt 
skidläger när vårvintern är som bäst.

Start söndag 1 september i Uppenbarelse-  
kyrkan. Under hösten 2019 samt våren 2020 
två träffar i månaden. Helgläger 8–10 no-
vember. Skidläger 3–9 april i Björkliden.  
Konfirmation i Uppenbarelsekyrkan 31 maj.

FÖR DIG SOM  
ÄR FÖDD 2005

KONFIRMATIONSALTERNATIV 2019-2020

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SALTSJÖBADENS FÖRSAMLING ÄR VÅRA ALTERNATIV HELT GRATIS.  
FÖR DIG SOM ÄR SKRIVEN I EN ANNAN FÖRSAMLING UTGÅR EN KOSTNAD.

 ANMÄLAN VIA SVENSKAKYRKAN.SE/SALTSJÖBADEN

NYHET!
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I motiveringen till varför Patrik får 
priset står att: Patrik Stendahl, konfir-
mandledare i Saltsjöbadens församling är 
en eldsjäl och en ambassadör för kyrkan 
bland unga i Saltsjöbadens församling 
sedan drygt 15 år. Hans enorma kunskap 
i den kristna kyrkans historia och tro och 
hans pedagogiska sätt att bedriva samtal 
har inspirerat många. 

FÖR PATRIK kom beskedet om att han 
fått stipendiet som en överraskning.

–När de ringde från stiftet och 
berättade att jag fått stipendiet frågade 
jag varför? För att någon nominerat dig, 
svarade de. Det är jättekul och roligt att 
bli uppmärksammad och att människor 
tycker att det man gör är bra. Ofta är 
det svårt att komma ihåg de ideella 
krafterna, eftersom de inte står på nå-
gons payroll. De bara kör på ändå, säger 
Patrik Stendahl. 

PATRIK HAR varit ideell i kyrkan sedan 
han konfirmerades 2004 och sedan han 
själv blev konfirmandledare. Han är 
också aktiv som ledare i sjöscouterna 
i Saltsjöbaden. Över åren har engage-
manget varierat en del på grund av att 
det som händer i livet kommer emellan. 

–Stipendiet betyder oerhört mycket 
för mig. Det är så lätt att uppskattning 
bara blir ord. Det kan vara ett hårt liv 
att vara ideell. Man lägger så mycket tid 
och engagemang på något som andra 
bara tar för givet. Många tycker att ide-
ellt arbete är fint, men inte tillräckligt 
fint för att man ska ha tid med det själv. 
För att orka vara ideell måste du vilja 
och tycka det är roligt. Annars blir det 
inte bra. Det är just därför jag engagerar 
mig i kyrkan och i scouterna. Det är 
roligt och jag brinner för det jag håller 
på med. Då gör det inget att man är 
trött eller att det regnar. Ibland kan jag 
tänka att jag borde jobba mindre och ha 
mer tid för det ideella. 

PATRIK STENDAHL har i år fyllt 30 år. 
Det innebär att det engagemang han haft 
i Svenska kyrkans ungas (SKU) styrelse 
tar slut. Patrik ser SKU som en viktig del 
av kyrkans verksamhet och en plats där 
unga kan träffas på ett annat sätt än de är 
vana med från skola och kompisgäng. 

–Tricket med SKU är att man inte 
måste göra något. Man kan åka dit för 
att ha kul och för att få se människor 
vara på ett sätt som de inte är i skolan. 
Något av det magiska i kyrkan är att 

INSPIRERANDE  
ELDSJÄL

Patrik Stendahl har fått Stockholms stifts ungdomsledarstipendium för sitt  
engagemang i Saltsjöbadens församling. Stipendiet delas ut för extraordinära  
insatser inom ungdomsarbetet i Stockholms stift.

text: arne hyckenberg foto: magnus aronsson

Stipendiet, som är på 8000 kr, delades ut i mitten av 
mars av biskop Eva Brunne. Förutom Patrik fick även 
Patric Rydén från Vällingby församling och Tora Jo-
nasson från Hägerstens församling motta stipendiet.

där är det vem du är som spelar roll. Vad 
du har för kläder har ingen betydelse. Så 
är det inte i skolan. 

Vad är det egentligen som är så speci-
ellt med att vara ungdomsledare, att 
du ger det mesta av din fritid till det 
arbetet? 
–Jag vill arbeta med barn och ungdo-
mar för att det finns en enkelhet i deras 
världsbild som vuxna inte har. Barnen 
håller på att upptäcka världen. De lever 
i nuet och kan uppleva en livsglädje som 
vuxna inte hinner med, eller kan se, för 
att de är för upptagna. Då missar man 
det som händer här och nu, säger Patrik 
Stendahl.   

ENGAGEMANG
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NATIONALDAGEN

Ra Weg är titeln på konserten. Det 
betyder ”genast!” på älvdalska, den 
dialekt som talas i Älvdalen, där Lena 
Willemark växte upp. 

–Det blir en konsert där vi vill hylla 
sommaren och få glädjas över att vi 
bor i ett land som är välkomnande och 
demokratiskt. Nationaldagen är en dag 
som många förknippar med glädjen att 
sommaren kommer. Att fira och vara 
glada är på något vis det viktiga med 
nationaldagen. Det är en konsert dit alla 
är välkomna. Det blir en hel del känd 
musik som många kommer känna att de 
bär djupt inom sig, men det blir också 
en del överraskningar, berättar Lena 
Willemark. 

Hur har ni valt musiken? 
–Kyrkokören och körledare Katja 
Själander har bestämt vad de vill sjunga. 
Det blir körens egen repertoar, men 
också några lite mer okända verk. Sedan  
blir det också ”min” musik. Det blir 
egna kompositioner, men också sådant 
som jag arrangerat för kör med avstamp 
i folkmusiken och i visan. 

Det är första gången Lena Willemark 
samarbetar med Saltsjöbadens kyrkokör. 
Här möts den klassiska kyrkorepertoa-

ren och folkmusiken. Lena Willemark 
ser det som en spännande möjlighet. 

–När jag besökte kören i början av 
april kom de just från en period där de 
sjungit musik av Bach och Händel. Det 
var jättekul. Bach var ju också en musi-
kant. Det handlar om att värna allvaret 
i musiken, men också lekfullheten. Vi 
har tillsammans bland annat jobbat 
med gehör. Allt kanske inte är skrivet 
i noterna. Jag gillar när det finns plats 
för improvisation. Det gäller att vara 
med i svängarna, känna flödet och vad 
som händer i stunden. Musiken skapas i 
närvaron, djupet och lekfullheten. Även 
om man sjungit samma sång tusentals 
gånger föds den på nytt varje gång. 

Hur är läget för svensk folkmusik 
idag?
–Folkmusiken i Sverige mår bra, tycker 
jag. Jag har hållit på jättelänge så jag 
har fått perspektiv på det. Det som 
hänt är att musiken expanderat och 
fått fler färger. Vi har fortfarande den 
ensamma spelkvinnan, som spelar en 
polska, och vi har a capellasång. Men 
det är också mycket brokigare än så. 
Det skrivs ny musik på ett expande-
rande och nyfiket sätt. Idag har fler en 

utbildning som gör att de kan skriva 
för olika sättningar. Det kan vara allt 
från folkmusiker som skriver för större 
ensembler till symfoniorkestrar som tar 
in folkmusiker som solister. Utövarna 
ger sin färg åt musiken. Det gör att 
folkmusiken lever och frodas idag. 

Hur kom du först i kontakt med 
folkmusiken? 
–Jag kommer från en liten by i nordvästra 
Dalarna. Att få växa upp där med närhe-
ten till det ålderdomliga fäbodlivet blev 
en förälskelse till den musik som finns 
där. Jag fick lära mig låtarna av spelmän-
nen och kvinnorna och jag fick lära mig 
att kula. Jag lyssnade också på mycket 
annan musik, som Evert Taube och 
popradio från Radio Luxemburg. Det 
var en mix av olika musikstilar, men den 
första förälskelsen var folkmusiken.

Du har två uttryck, fiolen och rösten. 
Vad betyder det för dig som musiker? 
–Det jag känner mig mest fri i är sång-
en. Den är mitt närmsta. Men jag skulle 
aldrig klara mig utan fiolen. Jag märker, 
när jag spelar, hur fiolen har präglat mig 
som sångerska och vise versa, säger Lena 
Willemark. 

På nationaldagen möts folkmusik och körmusik när sångerskan och riksspelmannen 
Lena Willemark tillsammans med Saltsjöbadens kyrkokör framför en konsert med 
folksånger från olika landskap och körsånger av Hugo Alfvén och Waldemar Åhlen. 

text: arne hyckenberg foto: per kristiansen

LENAWillemark
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NATIONALDAGEN

RA WEG 
- KONSERT PÅ  
NATIONALDAGEN
  
Lena Willemark, Saltsjöbadens kyrkokör, 
Martin Hederos, piano, Pär-Ola Landin, 
kontrabas, Katja Själander, dirigent. 
Entré 180 kr, under 18 år 50 kr.  
Förköp: Synsam, Saltsjöbadens centrum

NATIONALDAGEN 6 JUNI KL 16.00
UPPENBARELSEKYRKAN

Willemark
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HÅLLBART SAMHÄLLEACT SVENSKA KYRKAN

Under nytt namn fortsätter samma vik-
tiga arbete mot fattigdom, förtryck och 
orättvisor. I Sverige finns Act Svenska 
kyrkan runt om i församlingar och stift.

Globalt finns ett antal utsända med-
arbetare och samarbeten med lokala 
kyrkor och gräsrotsrörelser. Visionen är 
en växande folkrörelse.

– I en tid då demokratiska värderingar 
hotas och med en växande polarisering 
är vår uppgift att bygga ihop samhällen, 
säger Erik Lysén, chef för Act Svenska 
kyrkan.

– Det nya namnet ska göra det lättare 
för människor att förstå vilka vi är, vad 
vi gör och vad vi står för. Det behövs för 
att öka engagemanget och insamlingen, 
så att vi kan fortsätta att försvara männ-
iskors värdighet och rättigheter runt om 
i världen, säger Erik Lysén, som betonar 
att Svenska kyrkans internationella arbete 
även fortsättningsvis kommer att handla 
om stöd till humanitärt katastrofarbete, 
långsiktigt utvecklingssamarbete och  

NYTT NAMN SAMMA  
VIKTIGA UPPDRAG

Svenska kyrkan har bytt namn på sin internationella verksamhet till Act Svenska 
kyrkan. Namnbytet är en del av en större satsning för att öka kännedomen om 
Svenska kyrkans internationella arbete.

påverkansarbete samt teologisk utbild-
ning och reflektion.

ACT BETYDER AGERA. Kopplingen 
finns också till ACT-alliansen (Action 

ACT SVENSKA KYRKAN
Act Svenska kyrkan är medlem i  
ACT-alliansen, ett unikt nätverk mellan 
kyrkor och organisationer för katastrofin-
satser, utvecklings- och påverkansarbete. 
 
ACT-alliansen har drygt 150 medlemsor-
ganisationer världen över. När en katastrof 
inträffar kan vi vara snabbt på plats och ge 
stöd åt drabbade.

Läs mer om Act Svenska kyrkan:  
svenskakyrkan.se/act

by Churches Together), som är världens 
största allians av kristna organisationer 
och kyrkor som arbetar tillsammans 
med utvecklingssamarbete, humanitärt 
arbete och påverkansarbete.
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Svenska ungdomar bjuds på vatten och möjligheter till samtal med de s k nattvandrarna  
vid ”kyrkbänken” i Ayia Napa. T v volontären/nattvandraren Kristina Dzaic.

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Reseledarna på hotellen vet om att 
Svenska kyrkans personal finns vid en 
viss bänk, självklart kallad ”kyrkbänken”, 
på nätterna. Det sprider sig snabbt bland 
ungdomarna som kommer och säger hej.

Ofta blir det ganska hastiga möten, 
men ungdomarna kommer ofta tillbaka 
till kyrkbänken och personalen där flera 
gånger under sin semestervecka. 

– Första gången hade jag inte fattat 
vilken enorm mängd ungdomar det 
handlar om, som kommer hit till Ayia 
Napa. Jag känner verkligen att vi har en 
viktig uppgift, men vi får också väldigt 
mycket tillbaka. Vi får många kramar 
och blir kallade änglar, och dessutom har 
vi roligt.

Det berättar Kristina ”Käcka” Dzaic 
som nattvandrade i Ayia Napa för femte 

NATTVANDRING PÅ CYPERN

FOTBOLL, KRAMAR  
OCH DJUPA SAMTAL 

gången i maj-juni. Hennes kollega Mar-
gareth ”Maggan” Andersson fyller i:

– Vi har ju en del svåra, djupa samtal 
om tro och olika religioner, eller om livet. 
Vi kan inte svara på allt, men vi kan vara 
oss själva och lyssna – och ta deras frågor 
och funderingar på allvar. Jag tror de 
känner det. Och ibland behöver de bara 
snacka fotboll. Det är bra, det också! 

NATTVANDRARNA är många gånger 
som ställföreträdande föräldrar, eller 
mor- och farföräldrar till de unga. Då 
behövs livserfarenhet, det går inte att 
vara för nära de unga i ålder:  

– En del är ganska oroliga, och av 
mig som präst vill de ha förbön, eller 
välsignelse, säger Lasse Tullberg, som 
nattvandrar med ”Käcka”och ”Maggan”.

–  Det gör jag när de ber om det, 
säger Lasse Tullberg. Det blir en stunds 
vakuum i det som sker runt omkring, 
och det känns som att himlen öppnar sig 
i såna stunder. De tycker att det är skönt 
att stanna upp ett ögonblick.

EN VISS DRAMATIK inträffar ibland – 
någon ramlar och gör sig illa och i något 
enstaka fall har nattvandrarna faktiskt 
räddat liv genom att tillkalla ambulans i 
tid. Men dramatiken är sällsynt, nästan 
alltid handlar det om samtal – och att se 
till att ungdomarna dricker ”varannan 
vatten”.

Eftersom sjukhusen i Ayia Napa upp-
skattar nattvandrarnas arbete, och tycker 
att det är viktigt, bekostar de färskvatt-
net som nattvandrarna bjuder på, och 
dessutom muggarna.

EVA BERGLUND som är diakon i 
Svenska kyrkan på Cypern berättar att 
under vintern har verksamheten i Svens-
ka kyrkan på Cypern en annan karaktär. 
Då kommer bofasta svenskar och de som 
tillbringar vintrarna på Cypern. 

– Gudstjänstdeltagandet varierar 
mellan 2 och 120 personer. Under 
vintern har vi aktiviteter i kyrkan varje 
dag. Det är kulturkvällar, allsång, mässa, 
barntimmar, körsång, basar, loppis med 
mera, säger Eva Berglund. Utmaningen 
för oss är att nå åldersgrupper mellan 
blivande studenter och pensionärer!  

Sedan flera år tillbaka nattvandrar Svenska och Norska 
kyrkan i Ayia Napa på Cypern. Här möter nattvand-
rarna tusentals unga skandinaver. Någon gång har det 
blivit dramatiskt och nattvandrarna har räddat liv. Men 
framför allt handlar det om samtal.
text: ewa almqvist foto: magnus aronsson

SVENSKA KYRKAN  
I UTLANDET
Svenska kyrkan i utlandet har församling-
ar på drygt 40 platser. Du som är turist, 
utbytesstudent, au-pair, arbetar utom-
lands eller av någon annan anledning bor 
i ett annat land är välkommen att komma 
för att fika och prata svenska, samtala 
med en präst eller en diakon, tända ett ljus 
för någon du saknar, fira gudstjänst och 
vara med i Svenska kyrkans verksamhet. 
På svenskakyrkan.se/iutlandet hittar du 
information om Svenska kyrkan i utlandet 
i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, 
Oceanien och Afrika. 
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AKTUELLT

Det visar en ny undersökning skriver Kyrkans tidning 
(nr 3-2018). Böneämnen som toppar är familjen, tack-
sägelse, läkande och vänner. En femtedel av de som ber 
kallar sig inte religiösa.  
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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 och 
S:t Lukas (parsamtal för medlemmar i 
församlingen). 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, berättar 
kyrkoherde Thomas Arlevall.

FRÅN OCH MED hösten erbjuder Salt-
sjöbadens församling psykoterapi. 

SAMTAL MED TERAPEUT
NYHET

Under våren har internationella gruppen samlat 
in pengar till Svenska kyrkans internationella ar-
bete. Bland annat såldes semlor i samband med 
en gudstjänst samt prästost i centrum. Totalt 
kom ca 19 000 kr in. Tack alla som bidragit!

TACK

INSAMLING

I månadsskiftet augusti-september delas nästa 
nummer av Saltaren ut. Förutom artiklar och 
reportage från Saltsjöbaden innehåller den  
information om höstens grupper och aktiviteter 
i församlingen.

NÄSTA NUMMER

SALTAREN

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

NYCKELPIGAN

FÖRSKOLA

Lyssna på …
OM DU GÅR in på svenskakyrkan.se/
saltsjöbaden kan du få artiklarna i denna 
tidning upplästa direkt via webbsidan.

SALTSJÖBADENS församling har ett 
nära samarbete med föreningen  
”Välkommen till Saltis” och Nacka 
Kommun när det gäller att hitta bostäder 
för nyanlända som bott i kommunen 
24 månader (max hyrestid för anvisad 
bostad). Några har fått fast jobb, andra 
har praktik och är väl etablerade i kom-
munen. 

Vill du veta mer, gå in på www.nacka.se/
hyrautinacka  för att få ytterligare informa-
tion, eller ring direkt till Johanna Larsson, 
Nacka Kommun 08-718 80 54.

BOSTÄDER TILL NYANLÄNDA

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

KAN/VILL DU HYRA 
UT DIN BOSTAD? 

–När livet ställer stora krav kan vi 
ibland behöva någon att tala med. För 
dig som är intresserad av att förstå dig 
själv och vill förändra bilden av dig själv 
eller ditt sätt att hantera dina relationer, 
säger Ulrica Hamrin, terapeut (psyko- 
terapi steg 1).

LÄNGDEN PÅ TERAPIN bestäms i 
samråd med terapeuten och anpassas 
efter dina behov. De första samtalen är 
orienterande för att avgöra om terapi är 
lämpligt eller inte. Samtalen sker under 
tystnadsplikt.

Har du behov av samtalsstöd?  
Boka samtal via församlingens växel  
08-748 19 00.
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RÄTTELSE
Den tryckta versionen av Saltaren nr 2 
innehöll ett beklagligt fel på sid 23. Alba 
Jacobssons namn hamnade av misstag 
under avlidna istället för döpta. Detta är 
korrigerat i de digitala versioner och  i 
detta nummer av Saltaren.



saltaren nr 3 2019 23

TORSDAG 23 MAJ 
09.30–12.00 Öppet hus 
Babysång & café  
Prästgården

18.00 Stillhet & Ro 
Skogsö kapell

SÖNDAG  26 MAJ
11.00 Mässa  
Carina Nilsson, präst 
Uppenbarelsekyrkan 
 
ONSDAG 29 MAJ
09.00 Morgonbön  
Skogsö kapell

15.15 Andakt 
Thomas Arlevall, präst  
Sjötäppan

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG 
30 MAJ
08.00 Gökotta 
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Skogsö kapell

LÖRDAG 1 JUNI
16.00 Körkonsert  
Karlshamns Kammarkör 
Justin Hazelgrove, dirigent 
Fri entré
Uppenbarelsekyrkan

SÖNDAG 2 JUNI  
11.00 Mässa  
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Uppenbarelsekyrkan

TISDAG 4 JUNI
14.00 Andakt 
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Saltsjöbadens sjukhus

ONSDAG 5 JUNI
09.00 Morgonbön  
Skogsö kapell

NATIONALDAGEN 6 JUNI
16.00  Ra Weg - konsert på 
nationaldagen. Lena Wille-
mark, Saltsjöbadens kyrkokör, 
Martin Hederos, piano, Pär-
Ola Landin, kontrabas, Katja 
Själander, dirigent. Folksånger 
från olika landskap och kör- 
sånger av H Alfvén och W 
Åhlén Entré 180 kr, under  
18 år 50 kr. Förköp: Synsam,  
Saltsjöbadens centrum 
Uppenbarelsekyrkan

PINGSTDAGEN 9 JUNI
11.00 Konfirmation
Gotlandskonfirmanderna 
Thomas Arlevall, präst 
Uppenbarelsekyrkan 
 
ONSDAG 12 JUNI
09.00 Morgonbön  
Skogsö kapell

13.30 Sommarcafé 
Sommarmusik, kaffe och 
Skogsös underbara natur 
Skogsö kapell

SÖNDAG 16 JUNI  
11.00 Mässa, Claes-Otto 
Hammarlund, präst 
Uppenbarelsekyrkan 

MIDSOMMARDAGEN  
22 JUNI 
17.00 Vi sjunger  
sommarens psalmer  
och firar mässa.
Efteråt enkel sillmiddag. 
Carina Nilsson, präst 
Skogsö kapell

SÖNDAG 23 JUNI  
11.00 Mässa 
Thomas Arlevall, präst  
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAG 26 JUNI
09.00 Morgonmässa
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

13.30 Sommarcafé 
Sommarmusik, kaffe och 
Skogsös underbara natur 
Skogsö kapell

SÖNDAG 30 JUNI  
11.00 Mässa 
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Källan framför kyrkan

ONSDAG 3 JULI
09.00 Morgonmässa
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAG 7 JULI 
11.00 Mässa 
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Källan framför kyrkan

ONSDAG 10 JULI
09.00 Morgonmässa
Carina Nilsson, präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAG 14 JULI 
11.00 Mässa  
Carina Nilsson, präst 
Källan framför kyrkan

KALENDER ONSDAG 17 JULI
09.00 Morgonmässa
Carina Nilsson, präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAG 21 JULI 
11.00 Mässa 
Carina Nilsson, präst  
Källan framför kyrkan

ONSDAG 24 JULI
09.00 Morgonmässa
Carina Nilsson, präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

13.30 Sommarcafé 
Sommarmusik, kaffe och 
Skogsös underbara natur 
Skogsö kapell

SÖNDAG 28 JULI 
11.00 Mässa  
Carina Nilsson, präst 
Källan framför kyrkan

ONSDAG 31 JULI
09.00 Morgonmässa
Carina Nilsson, präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAG 4 AUGUSTI 
11.00 Mässa 
Carina Nilsson, präst  
Källan framför kyrkan

ONSDAG 7 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

13.30 Sommarcafé 
Sommarmusik, kaffe och 
Skogsös underbara natur 
Skogsö kapell

SÖNDAG 11 AUGUSTI 
11.00 Mässa  
Thomas Arlevall, präst 
Källan framför kyrkan

ONSDAG 14 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Thomas Arlevall, präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAG 18 AUGUSTI 
11.00 Mässa  
Claes-Otto Hammarlund, 
präst 
Källan framför kyrkan

16.00 Sensommarmusik 
Mellan två världar –  
Argentinsk tango och opera 
Duo Francett: Susanne och 
Erik Francett, sång, violin  
och kontrabas 
Uppenbarelsekyrkan

ONSDAG 21 AUGUSTI
09.00 Morgonmässa
Thomas Arlevall, präst 
Efteråt enkelt fika 
Källan framför kyrkan

SÖNDAG 25 AUGUSTI 
11.00 Mässa  
Thomas Arlevall, präst 
Utdelning av Cervinstipendiet 
Källan framför kyrkan

16.00 Sensommarmusik 
Kammarmusik med Irina 
Kensborns kvartett.  
Uppenbarelsekyrkan

Alba Adina Elisabet Jacobsson 
Thiliam Christoffer Louis Eriksson
Lovine Asta Louise Bergman Åkerblom
Alexandra Märta Elisabeth Holm
Michaela Anna Sofia Holm
Ebba Louise Wilhelmina Sjöberg
Alva Thyra Charlotte Sjöberg
Seven Wan Douglas Hallén 
Sigrid Fredrica California Torell

 

Döpta AvlidnaÖPPETTIDER
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

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

OBS under sommaren kan förändrade öppettider  
förekomma, se svenskakyrkan.se/saltsjobaden

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.

AKTUELLT
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Anna Alice Wettergren
Bo Gunnar Wikner
Greta Lena Lindgren
Sven Emil Sandström
Inge Margarete Krestesen 
Erik Ragnar Ullman
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JAG MINNS särskilt några vuxna ledare som gjort skillnad 
för mig under mina ungdomsår. Ledare som blev förebilder 
för mig att ta efter. En sådan ledare var Hasse i tennis- och 
pingisklubben, som även var en kombinerad fritidsgård. Som 
jag minns det fanns han alltid där både eftermiddagar och 
kvällar, coachade och sporrade oss barn och ungdomar att lära 
oss mer om pingis och tennis, men också hur vi skulle vara bra 
kompisar när vi tränade. Han bidrog med sin person att sätta 
en kultur i klubben där det var viktigt att vi hade roligt när vi 
tränade och spelade match, men där det var lika viktigt hur 
vi var mot varandra. Att vara en schysst kompis. Hasse 
var närvarande och engagerad som ledare. 

EN ANNAN VIKTIG ledarförebild var Gunnar, 
församlingspedagog i Brämhults kyrka. En verksam-
het som han drev han med starkt engagemang 
var ”Rockklubb Hemmet”. En fredagskväll i 
månaden öppnades församlingshemmet upp 
och lokala band i olika åldrar fick chansen att 
spela live. Det var alltid fullt där. Gunnar pre-
senterade banden, stod i caféet, småpratade 
med ungdomar och ibland gick han undan 
med någon som behövde prata om något 
tonårsproblem. Han var en nyckelperson 
och en förebild för många ungdomar och 
unga vuxna. 

JAG KOMMER fortfarande ihåg en kväll när 
Gunnar höll i den avslutande andakten och han 
gjorde en dramatisering av lärjungen Petrus liv och 
möte med Jesus. Gunnar gick in i rollen som Petrus 
på ett så trovärdigt och enkelt sätt att det var som om 
Petrus verkligen var där den kvällen. Det är i alla fall 
så jag minns det. Gunnar brann för sin uppgift att 

vara ledare och förebild för ungdomar och han gjorde ett starkt 
intryck på mig och många andra.   

GODA LEDARE är viktiga. De är förebilder att se upp till, 
förebilder att härma efter. Det är bra att ha när man är ung och 
försöker komma underfund med vem man vill vara. När man 
försöker hitta sig själv. Tonåren är en jobbig men viktig tid. 
Vi ska verkligen vara glada och tacksamma för alla våra unga 
och äldre ledare som vill engagera sig för Saltsjöbadens barn 

och ungdomar i förenings- och församlingsliv. De spelar en 
viktig roll som ledare och är förebilder för våra barn och 
ungdomar, hur man är en bra kompis, en bra lagkamrat 
och förstås, en bra ledare. 

I KYRKAN är Jesus vår stora förebild och ledare. 
Under tre år gick Jesus runt i gamla Israel med 

sina lärjungar. De fick vara med om mycket 
tillsammans och blev vänner på kuppen. 
Jesus var deras ledare och mästare. När han 
inte längre fanns hos dem så tog lärjungar-

na sig an uppdraget att föra berättelsen om 
Jesus vidare ut i världen. Och i varje möte 
med nya människor hade de alltid Jesus som 
föredöme och förebild. 

SÅ MÅSTE DET vara också för oss som kyrka 
och församling här i Saltsjöbaden. Vi ska ha Jesus 

som förebild och föredöme i varje möte med 
barn, unga och vuxna. Endast så kan vi ut-
föra vår församlings uppdrag: ”att människor 
som bor och vistas här kan finna sin Gud, få en 

tro som bär och leva ett liv i kärlek”.  

Jag önskar dig en välsignad sommar!

 

SAMHÄLLSINFORMATION TILL  
ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Glädjs över... 
...alla engagerade ledare i Saltsjöbaden som i 
oika sammanhang bidrar med sin tid, energi och 
inspiration.

Lyssna till.. 
...härlig musik i vår kyrka. Folkmusik, kör-
musik, sommarpsalmer samsas med tango, 
opera och kammarmusik. 

Ta chansen... 
...att slinka in i kyrkan en varm dag. Känn 
lugnet, njut av den svala luften, upptäck 
konsten och låt tankarna vandra fritt. 

TANKEN 
Kyrkoherde Thomas Arlevall

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.

THOMAS JUST NU

Ledare som gör skillnad 


