SALTSJÖBADENS FÖRSAMLINGSBLAD 		

NR 5 2019

ALLHELGONA
i Saltis
BISKOP

ANDREAS

kommer till Saltsjöbaden

Mystikens
PRÄSTEN

SYSTRAR

KARIN

ny i Saltsjöbaden

HÖSTKONSERT BABYSÅNG & CAFÉ VERKLIGHETENS BETLEHEM SKOGSÖ
saltaren nr 5 REQUIEM
2019
1
FAURÉS
FRUKOSTMÖTE RÖRELSE OCH DANS FÖRFATTARSAMTAL

Minnen, möten och mystik
Vi närmar oss allhelgonahelgen, en helg då
vi minns nära och kära. Var rädd om minnena. Det är bland det värdefullaste vi har,
att dela minnen av glädje, lust, men också
lidande. Du hittar det som händer under
allhelgonahelgen på Skogsö och i Uppenbarelsekyrkan på nästa sida.
Stockholms stifts nye biskop Andreas Holmberg kommer till Saltsjöbaden i början av november då han medverkar vid ett frukostmöte
på Grand Hotel. Du möter honom redan nu i
denna tidning.

Du möter också Karin Aldén som är ny präst
i Saltsjöbadens församling. Saltaren träffade
henne på hennes första arbetsdag i början av
oktober för att ta reda på mer om vem hon är
och vad hon ska arbeta med i församlingen.
Dessutom uppmärksammar vi ”Mystikens
systrar” en heldag som tar avstamp i musik
komponerad av nunnor från 800 –1600tal. Denna dag blir det både gudstjänst,
retreat och konsert.

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

Allhelgonhälsningar från redaktionen!
@merasaltis: Mingel vid Källan.

Ansvarig utgivare: Claes-Otto Hammarlund Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september
Tryckeri: Typografiska Ateljén Foto framsida: Arne Hyckenberg, Magnus Aronsson
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ALLHELGONAHELGEN

Under allhelgonahelgen strömmar människor till kyrkogårdar, kapell och kyrkor för att minnas
nära och kära. Gravar smyckas med blommor. Ljus tänds vid minneslundar. Sånger, böner och
tankar fyller kyrkor och kapell. Att minnas hjälper oss att hålla fast vid det som är viktigt i livet.
När ord och tankar inte räcker till finns ljusen där och lyser upp mörkret.

FREDAG 1 NOVEMBER
17.00 Ljusandakt.
Claes-Otto Hammarlund, präst.
Skogsö kapell

VARM DRYCK
Välkommen till kapellkällaren
på Skogsö om du vill ta en
paus. Där finns kaffe och bord
att sitta ned vid. Under lördagen kl 12.00-17.00 serveras
även varm buljong.

BEGRÄNSAD PARKERING
Om parkering blir ”full” vid
kyrkogården så erbjuds under
lördagen transport fram och
tillbaka till kapellet från vägskälet. Svenska kyrkans ungas
stöttar församlingen med att
se till att parkeringen fungerar
på ett bra sätt.

LÖRDAG 2 NOVEMBER
HJÄLP ATT KOMMA
TILL SKOGSÖ
Du som har svårt att ta dig till
Skogsö kan åka gratis kyrkskjuts
lördag 2 november kl 10.00-16.00.
Förhandsboka senast onsdag 30
oktober kl 10.00, 08-748 19 00
eller saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se

11.00 Mässa.
Carina Nilsson, präst
Skogsö kapell
13.00, 14.00, 15.00 Musikandakter.
Stilla musik där man får
komma och gå som man
vill, tända ljus, be en bön,
sitta och meditera.
Susanne Francett,
sång och violin,
Eric Francett, kontrabas
Skogsö kapell
18.00 Allhelgonakonsert
Faurés Requiem
Elin Skorup, sopran
Carl Ackefeldt, baryton
Vokalensemblen Alicia
Stockholm Concert orchestra
EvaMarie Agnelid, dirigent
Entré: Vuxna 150 kr,
barn 7–18 år 50 kr.
Förköp Synsam, Saltsjöbadens
centrum (kontant och Swish)
Uppenbarelsekyrkan

KORV, GLÖGG OCH LJUS
Under lördagen kl 10.00-19.00
serverar Svenska kyrkans unga i
Saltsjöbaden korv och glögg uppe
vid klockstapeln. Där kan man även
köpa gravljus. Intäkterna från ljusförsäljningen går till Svenska kyrkans
ungas verksamhet.

SÖNDAG 3 NOVEMBER
11.00 Minnesgudstjänst med ljuständning.
Namnen på de under året avlidna läses i kyrkobönen. Claes-Otto Hammarlund, präst,
Carina Nilsson, präst, Alexandra Büchel
Zetterström, solosång
Uppenbarelsekyrkan
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KYRKOGÅRDSPERSONAL PÅ PLATS
Under lördagen kl 11.00-15.00, finns personal tillgänglig i
servicehuset för information om gravärenden, t ex gravplats,
regler, återlämning, upphörda gravar. Är du osäker på om du är
gravrättsinnehavare, ta gärna kontakt med personal. Personal
finns även tillgänglig ute på kyrkogården under lördagen.

ÖPPET UNDER HELGEN
Skogsö kapell
Fredag 08.00-18.00
Lördag 08.00-19.00
Söndag 08.00-16.00

Uppenbarelsekyrkan
Fredag 08.00-16.00
Lördag 08.00- 19.00
Söndag 08.00-16.00
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PÅ GÅNG

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

I centrum

Foto: Thomas Arlevall

Skogsömorgon

SALTSJÖBADENS CENTRUM

Varje onsdag finns en präst tillsammans
med en medarbetare i personalen på
caféet Sweet & Pure i centrum. Kom och
prata en stund över en kopp kaffe!
Onsdagar kl 10.00-12.00, Sweet & Pure,
Saltsjöbadens centrum, start 11 september.

Foto: Ewa Almqivst

MORGONBÖN

ALLA HELGONS DAG

REQUIEM
PÅ ALLA HELGONS DAG framförs
Gabriel Faurés Requiem i Uppenbarelsekyrkan. Ett requiem är en dödsmässa,
en katolsk minneshögtid över de döda.
Ordet requiem betyder vila och texterna
i ett requiem har tilltalat många kompositörer genom århundraden.
– Faurés Requiem är oerhört vacker
musik och också ett mycket uppskattat
och älskat verk. Det finns i en intimare
kammarmusikalisk version som kommer
mycket väl till sin rätt i ett kyrkorum. De
flesta requiem är skrivna för blandad kör,
men Faurés Requiem finns i bearbetad
version för damkör, vilket är mycket
lämpligt för vokalensemblen Alicia.
Kvällen kommer att bjuda på en fin
musikalisk upplevelse tillsammans med
kör, solister och orkester, berättar
dirigent EvaMarie Agnelid.
FAURÉS EGEN INTENTION var att
skriva musik som motsvarade hans egna
föreställningar om döden, en förtröstan
inför den befrielse som väntar efter

döden mer än ett smärtsamt avsked. En
anledning till att detta requiem är så
omtyckt är kanske just för att det är så
hoppfullt och förmedlar tröst i sorgens
stund. Musiken i sig är en upplevelse
som spänner från det lågmälda och skira
till mer dramatiska sekvenser.
– Allhelgona är en högtid då vi får
möjlighet att tänka på och minnas våra
anhöriga, familj, släkt och vänner som
dött och som vi inte längre har bland oss.
Då behovet av tröst och hopp är stort
tror jag att musiken spelar en stor roll.
Ett requiem känns därför särskilt relevant
att framföra just denna helg, avslutar
EvaMarie Agnelid.
ALLHELGONAKONSERT
FAURÉS REQUIEM
Lördag 2 november kl 18.00, Uppenbarelsekyrkan
Elin Skorup, sopran, Carl Ackefeldt, baryton
Vokalensemblen Alicia, Stockholm Concert
orchestra, EvaMarie Agnelid, dirigent.
Entré: Vuxna 150 kr, barn 7–18 år 50 kr.
Förköp Synsam, Saltsjöbadens centrum
(kontant och Swish).

UNGDOMSKVÄLLAR
Onsdag 13/11, 11/12 kl 18.30-21.00, Uppenbarelsekyrkan/Prästgården
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PÅ GÅNG
SAMTAL

KÖRBESÖK

Bibeltextseminarier

Höstkonsert

I slutet av november gästas Saltsjöbaden
av kören Sing for joy som kommer framföra låtar av Benny Andersson från hans
skiva Kärlekens tid.
Lördag 23 november kl 18.00,
Uppenbarelsekyrkan

LUNCH & FÖREDRAG

LIVRUSTKAMMAREN VID STOCKHOLMS SLOTT

FÖLJ MED PÅ NOVEMBERUTFLYKT
I JUNI ÖPPNADE Livrustkammaren
sin nya basutställning, där vi får ta del
av Sveriges historia genom de svenska
kungahusens förråd av dräkter, rustningar och vapen. Redan år 1548 gjordes den
första förteckningen över Livrustkammarens föremål. Genom århundradena har
nya dräkter och föremål tillkommit.
I DEN NYA basutställningen länkas vår
samtidshistoria med tidigare generationers kungahus i en tematisk utställning
som ska locka oss att bli intresserade av
vårt gemensamma kulturarv.

EFTER GUIDNINGEN av Livrustkammaren äter vi en gemensam lunch på en
närliggande restaurang i Gamla Stan.
UTFLYKT TILL LIVRUSTKAMMAREN
Torsdag 14 november, tider för dagen:
9.04 Tåg från Igelboda. 9.33 buss 53 från
Henriksdal till Mälartorget. 10.30-11.30 Guidad
visning på Livrustkammaren Ca 12.30 Lunch.
14.00 Avslutning, var och en tar sig själv tillbaka
till Saltsjöbaden med tåg.
Kostnad inkl. lunch: 150 kr. (kostnad för resa
Saltsjöbaden – Gamla Stan t/r ingår ej)
Anmälan senast 7/11: carina.c.nilsson@
svenskakyrkan.se, 08-748 19 12. Meddela eventuella matallergier samt telefonnummer till anhörig.

BABYSÅNG & CAFÉ
TRÄFFA andra barn och föräldrar. Under
”babysångstunden” sjunger vi både kända
och nya sånger och barnen får utforska
musik och rytmer med sina sinnen.
saltaren nr 5 2019

Foto: Privat

Foto: Andréas Lindström

Vad kan texter som är mer än två tusen år gamla ha för betydelse idag? Under hösten
finns tillfälle att vara med och samtala kring olika bibeltexter, deras historia samt deras
mening, innehåll och betydelse i vårt eget och i vår församlings liv. Som utgångspunkt
har vi oftast den gångna och den kommande söndagens gudstjänsttexter.
Torsdagar, ojämna veckor, t om 5 december, kl. 17.00-18.45, Saltsjöbadens församlingshem.
Ingen anmälan, inga förkunskaper krävs. Ledare Claes-Otto Hammarlund.

ÖPPET HUS BABYSÅNG & CAFÉ
Torsdagar kl 09.30-12.00, Prästgården
(höstlov 31 oktober).
Musikstunder: kl 10.00 för barn 10 månader
och uppåt, kl 11.00 för barn 0-9 månader.

VERKLIGHETENS
BETLEHEM
Tisdagsluncherna bjuder på intressanta
föreläsare i kombination med lunch i
församlingshemmet. 12 november gästas
vi av Kjell och Inger Jonasson som har
arbetat och verkat i Betlehem för Svenska kyrkan sedan 1990-talet. De kommer
att berätta om vardagen för kristna
familjer i Jesu födelsestad.
MEDAN VI njuter av den hemlagade
sopplunch, som våra ideella medarbetare
bjuder på, finns det också tid för att
samtala med varandra. Tisdagslunchen
börjar med att vi samlas i kyrkan klockan
11.45 för en enkel andakt.
TISDAGSLUNCH
Tisdag 12 november kl 12.00,
Saltsjöbadens församlingshem
Anmälan senast 3 november:
carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se,
eller 08-748 19 00 (vx)
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NY PÅ JOBBET

Stockholms stifts nyvalde biskop heter Andreas Holmberg.
I november kommer han till Saltsjöbaden.

BISKOP

Andreas

foto: magnus aronsson

Söndagen den 22 september vigdes Andreas Holmberg
till biskop i Stockholms stift. Vigningen ägde rum i
Uppsala domkyrka och förrättades av ärkebiskop Antje
Jackelén i närvaro av kungaparet, utländska gäster och
Svenska kyrkans biskopar.

– Som biskop vill jag också visa på att troende
människor är en fantastisk resurs i byggandet av det goda
samhället. Religioner och religiösa människor utmålas
alltför ofta som främst ett problem, trots att vi i första hand
är en enorm tillgång för både Sverige och Stockholm.

ANDREAS HOLMBERG valdes till Svenska kyrkans
biskop i Stockholms stift i mars, och efterträdde Eva
Brunne som gick i pension.
– Jag känner mig inspirerad och glad inför den
uppgift jag nu går in i. Jag kommer att fokusera på att
finnas till för församlingarna. Det är där det händer!
Där kan vår längtan att möta det heliga finna vägar.
Där finns verktyg för att bli uppkopplad till Gud. Där
erbjuds olika sätt att lära känna han som är grejen,
Jesus. Och i kyrkorna finns mängder av olika sammanhang där vi människor får chans att mötas och bygga
relationer, säger biskop Andreas.

BISKOP ANDREAS är född 1966 och delvis uppvuxen i Tanzania. Han prästvigdes 1993 för Stockholms
stift och har sedan 2012 arbetat som stiftsadjunkt med
ansvar för gudstjänstfrågor och vuxet växande. Han
har tidigare varit församlingspräst i Stockholm och
teologisk lärare i Tanzania. 2019 disputerade han på avhandlingen ”Kyrka i nytt landskap” som undersöker den
teologi som växer fram i svenskkyrkliga församlingar
som verkar i mångkulturella och mångreligiösa miljöer.

MÖTET MED varandra och med Kristus är nummer
ett, men biskop Andreas vill också betona församlingen
som en viktig funktion för samhället.

FRUKOSTMÖTE
Kom och lyssna till Stockholms stifts nye biskop Andreas
Holmberg torsdag 7 november kl 07.00-08.45 på Grand
Hotel Saltsjöbaden Frukost serveras från 07.00, samtal
07.45–08.30 med efterföljande frågestund. Anmälan
senast 27/10: saltsjobadensforsamling@svenskakyrkan.se
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SOM SITT VALSPRÅK har Andreas Holmberg valt
Jesusorden ”Bli kvar i min kärlek”.
– För mig är detta bland det allra viktigaste som
Jesus säger, och det betyder tre saker: Kom ihåg vem
du är. Du är högt älskad av Gud. Villkorslöst! För det
andra: Räkna med Gud. Gud är här och nu. Mitt i vår
vardag. Så vänd dig till Gud. Och för det tredje: Älska!
Vi är kallade att älska – och inte bara våra närmaste
utan också våra medmänniskor och hela skapelsen.
7 NOVEMBER kommer biskop Andreas till Saltsjöbaden då han gästar ett frukostmöte på Grand Hotel
Saltsjöbaden. Ta chansen att lyssna till vår nye biskop
Andreas Holmberg och hör hans tankar om samhället,
Saltsjöbaden och Svenska kyrkan.

saltaren nr 5 2019

NY PÅ JOBBET

22 september vigdes Andreas
Holmberg till biskop i Stockholms stift. Vigningen skedde i
Uppsala domkyrka i närvaro av
utländska och andra inbjudna
gäster, Svenska kyrkans biskopar samt kung Carl XVI Gustaf
och drottning Silvia.

saltaren nr 5 2019
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NY PÅ JOBBET

MÖT

Karin Aldén
Karin Aldén är ny präst i Saltsjöbadens församling. Saltaren träffade
Karin redan på hennes första arbetsdag i början av oktober för att få
reda på mer om vem hon är och vad hon ska arbeta med i församlingen.
text och foto: arne hyckenberg
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NY PÅ JOBBET
Karin Aldén prästvigdes 2013 och
kommer närmast från en prästtjänst
i Västermalms församling i Stockholm. Arbetet i Saltsjöbaden har
redan börjat och till julen flyttar
Karin och familjen in i det lilla
huset som ligger mellan kyrkan och
församlingshemmet.
– Jag är mamma till Dora och
Love som är sju år och till Livar
som är 4 år. Min man heter Henrik.
Vi tycker det är härligt att umgås
och vi hänger mycket i skogen med
hela familjen och hunden Disa,
säger Karin Aldén.
Har du hunnit få några
intryck av Saltsjöbaden?
– Ja, massor. Jag har förstått att
saltsjöbadsborna tycker mycket om
sin församling. Jag är också mycket
tagen av kyrkorummet i Uppenbarelsekyrkan. Jag skulle vilja sitta
där länge och bara titta på bilderna
och bibelcitaten. Kyrkan är speciell
och som ett konstverk, att den är
så mörk är en utmaning men också
en möjlighet. Naturen, vattnet och
närheten till allting har också gjort
starkt intryck på mig.
Vad är det du ska arbeta med i
Saltsjöbadens församling?
– Jag ska arbeta som präst, framförallt med församlingens ungdomar,
barn och familjer. Jag kommer även
att vara på förskolan Nyckelpigan
och ha skolkontakter. Jag ska arbeta
med allt som rör åldrarna 0–25 år.
Sedan kommer jag självfallet döpa,
viga och begrava också. I mindre
församlingar får man kliva in i
olika uppdrag. Det tycker jag om.
Man får ett helhetsperspektiv och
det är stort att få följa barnen från
de är små och upp genom livet.
Hur kom det sig att du blev präst?
– Det var vid min konfirmation det
började. Jag kommer från en sekulär bakgrund och mina föräldrar var
inte medlemmar i Svenska kyrkan.
Jag hade ingen kyrklig barndom,
saltaren nr 5 2019

utom att jag sjöng i kyrkokören i
Katarina församling. När min kompis ringde och frågade om vi skulle
konfirmera oss sa hon att man åkte
skidor och fick kompisar på lägret.
Det tyckte jag passade mig perfekt
och började med konfirmationsläsningen. Jag har alltid tyckt om att
prata mycket om samhällsproblem
och filosofiska och existentiella
frågor, men jag var mycket kritisk
till allt som hade med religion och
tradition att göra. Jag är tacksam
för att det fick ta plats för det ledde
till att jag upptäckte en tro som jag
nog alltid har burit fast jag inte haft
ett språk för den. I kyrkan fann jag
det språket, en tro och en gudsrelation som blev livsavgörande för mig.
– Jag fortsatte att vara ledare i
kyrkan och efter en period, när
jag lämnat det uppdraget för att
arbeta som servitris, var jag återigen
på ett läger med kyrkan. Där och
då blev det tydligt för mig att jag
skulle vara i kyrkan, tala om livet
och Gud. Det var en omvälvande
händelse, ett Gudsmöte, som ledde
mig in på vägen till att börja läsa
till präst. Efter lägret kom jag hem,
sa upp mig från restaurangen och
sökte teologi i Lund, där jag sedan
studerade och blev kvar en massa år.
Vad är bäst med att vara präst?
– Egentligen skulle jag vilja säga
helheten, död och liv, sorg och glädje, men det finns ett par saker som
sticker ut. Det ena är själavården
med samtalet och berättelserna som
hjälper oss vidare genom det som är
låst, tyst och stumt. Det andra är
konfirmationen, som är en spännande del av livet. Det har nog att
göra med min egen väg in i kyrkan.
Jag vet hur avgörande det kan vara
för en människas liv att hitta sin
riktning, sitt djup och sitt allvar, i
en tid när mycket är ovisst och man
ofta är splittrad. Jag tror att kyrkan
har mycket på fötterna för att möta
ungdomar. Det är något jag brinner
för.

»Kyrkan är speciell och som ett
konstverk. Naturen, vattnet och
närheten till allting har också gjort
starkt intryck på mig.«
Vad betyder allhelgonahelgen
för dig?
– Allhelgona är en tid för att uppmärksamma döden, dess verklighet
i våra liv. Framför allt tänker vi
på dem vi saknar och sörjer. De
är också en del av våra liv här och
nu. Under Allhelgonahelgen får vi
närma oss det där svåra som också
är en del av livet. I mörkret får vi
gå till gravarna och tända ljusen i
tacksamhet och glädje. Där finns
plats för både tårar och skratt.
Det är en viktig tid i vårt kyrkoår.
Vi behöver dela också det som är
svårt tillsammans, sida vid sida. De
tusentals gravljusen blir ett tydligt
tecken på att vi inte är ensamma i
sorgen eller i dödens realitet i varje
människas liv.
Har du något favoritställe
i Bibeln?
– Det måste bli det med Jesus och
barnen (Mark 10:13-16). Det finns
i alla evangelier utom Johannes
och vi läser det vid varje dop. Jesus
lyfter fram att vi måste bli som barn
för att upptäcka Guds rike. Barnen
har saker som vi vuxna förlorat.
Barnen har den instinktiva vetskapen om det totala beroendet. Det är
något vi glömmer bort i vår individualitet och vår tro på att ensam är
stark. Men Jesus säger ”omvänd er
och bli som ett barn”.
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MUSIK OCH RETREAT

Mystikens
SYSTRAR

Gudstjänst, retreat och konsert. 17 november blir det en heldag som tar
avstamp i musik komponerad av nunnor från 800-1600-tal. Den som vill
delta kan välja att vara med på alltsammans eller någon av delarna.
text: arne hyckenberg bild: chrisander brun
Gudstjänsten är öppen för alla. Retreaten anmäler man sig till och till
konserten är det inträde. Har man
varit med på retreaten är konserten
utan inträde. Katja Själander, som
är musiker i Saltsjöbadens församling, berättar hur idén till retreatdagen tagit form:
– Bakgrunden är att församlingen blev kontaktad av sångerskan
Christina Larsson Malmberg som
hade ett erbjudande om samarbete med församlingens kör för
att tillsammans framföra ”Mystikens systrar”, med musik bakom
klostermurarna. Det är en scenisk
10

konsert med musik som skrivits av
nunnor genom tiderna. Vissa av
musikstyckena är lugna och manar
till eftertanke, medan andra är
glada och fulla av energi. När jag
hörde musiken tänkte jag direkt
att det kändes rätt att koppla ihop
det med en dag av andakt och bön.
Carina Nilsson, som är präst, och
Ulrica Hamrin, som är pedagog,
nappade direkt på idén, säger Katja
Själander.
Vad står på programmet?
– Dagen inleds med gudstjänsten
klockan elva. Då medverkar sång-

erskan Christina Larsson Malmberg. Även Saltarkören är med och
sjunger sånger från Taizé. I direkt
anslutning till mässan sker en introduktion till retreaten, följt av en
gemensam måltid under tystnad.
Sedan fortsätter det med meditation och ett pass med meditativ
dans, som leds av Ulrica Hamrin.
I församlingshemmet brinner en
brasa i öppna spisen. Där kan man
lyssna till musik från 1100-talet av
abbedissan Hildegard av Bingen
och läsa en bok. Det finns också
möjlighet att boka samtal med
prästen Carina Nilsson.
saltaren nr 5 2019

MUSIK OCH DIAKONI
RETREAT
När den tysta delen av dagen är slut
avslutas retreatdagen med konserten
Mystikens systrar. Det är vacker
musik som på olika sätt följer traditionen från den tid nunnorna levde,
mellan 800-talet och 1600-talet.
SÅNGERSKAN Christina Larsson
Malmberg och barockviolinisten
Catalina Langborn driver sedan
snart tio år Operabyrån, som står
bakom projektet med konserten
Mystikens systrar. Christina Larsson Malmberg och Elisabet Ljungar
har skrivit manuset med nunnornas
berättelser, som gestaltas av skådespelerskan Joséphine Wistedt.
– I Operabyrån är vi specialiserade på barockmusik och vi har en
förkärlek för att gräva fram musik
skriven av kvinnor som glömts bort
i musikhistorien. Vi upptäckte att
det var anmärkningsvärt många
nunnor bland de tonsättare vi
hittade och vi blev nyfikna på hur
det kunde komma sig. Det var ett
detektivarbete att ta reda på vilka de
var, men det visade sig, att det fanns
otroligt drabbande berättelser som
dolde sig bakom klostermurarna.
Många flickor lämnades på klostren
när de var väldigt unga. I de riktigt
stränga ankorit-ordnarna blev dörren igenmurad när man trädde in i
klostret. Vissa flickor tog sina liv när
de insåg, att de skulle vara isolerade
från familjer och vänner för alltid.
– Men klostren kunde också vara
en fristad där de kunde förkovra sig
och vara kreativa, vilket de kanske
inte fått om de gift sig. Många var
från fina familjer och välutbildade och många sattes i kloster just
för att de var musikaliska, då det
var attraktivt för kyrkan och den
musikaliska verksamheten. Men det
fanns också ett motstånd mot dessa
musikaliska nunnor. En del av dem
blev så populära att kungligheter från
andra länder kom för att lyssna och
människor köade på gatorna för att
höra deras änglalika röster. Det gjorde
kyrkans överhuvuden bekymrade,
säger Christina Larsson Malmberg.
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Hur lät det egentligen om
deras musik och vad handlade
texterna om?
– Musiken är otroligt vacker och
dramatisk! Den går rätt in i hjärtat
på mig. Det finns hur mycket
som helst att ta av och vi har bara
plockat en del av det vi hittat till
Mystikens systrar. En röd tråd
är att många texter handlar om
Maria, men också om relationen
mellan Eva och Maria. Det finns
en genomgående tanke att Eva är
den som för in synden i världen,
och att Maria ställer allt tillrätta
genom att föda Jesus.
Vilka var egentligen dessa kvinnor bakom musiken och vad kan
deras insatser betyda idag?
– De var alla banbrytande för sin
tid. Kassia till exempel, som levde
på 800-talet i Konstantinopel. Hon
motsatte sig föräldrarnas planer
att hon skulle bli drottning, och
istället grundade hon ett kloster,
blev abbedissa, poet och tonsättare.
Hon är den första kvinna vars musik finns bevarad. Hennes hymner
sjungs än idag och hon räknas som
en av de viktigaste personerna ur
den bysantinska historien.
– Och Hildegard av Bingen som
ju verkligen gjort ett avtryck, både
med sin musik och sina texter om
kroppen och läkekonst. Hon fick
sina texter välsignade av påven och
reste runt och predikade, vilket var
helt unikt som kvinna på 1100-talet. Senare blev hon också helgonförklarad.
Mystikens systrar är en scenisk
konsert. Vad innebär det?
– Vi har tagit hjälp av en regissör
och en skådespelerska för att ge
en scenisk inramning till musiken
och de spännande berättelserna.
Nu i höst är vi också otroligt glada
över att få samarbeta med olika
kyrkokörer i föreställningen. Det
blir en extra dimension som är
fantastisk, säger Christina Larsson
Malmberg.

Foto: Johan Westin

Sångerskan Christina Larsson Malmberg driver Operabyrån, som
står bakom projektet med konserten Mystikens systrar.
– Vi har en förkärlek för att gräva fram musik skriven av kvinnor
som glömts bort i musikhistorien. Vi upptäckte att det var anmärkningsvärt många nunnor bland de tonsättare vi hittade och
vi blev nyfikna på hur det kunde komma sig.

Foto: Arne Hyckenberg

– Vissa av musikstyckena är lugna och manar till eftertanke, medan andra är glada och fulla av energi. När jag hörde musiken tänkte
jag direkt att det kändes rätt att koppla ihop det med en dag av
andakt och bön, berättar Katja Själander, musiker i Saltsjöbadens
församling.

MÄSSA

kl 11.00, uppenbarelsekyrkan
Carina Nilsson, präst, Saltarkören,
Christina Larsson Malmberg, solosång

17/11

ENDAGSRETREAT
kl 11.00-18.00 uppenbarelsekyrkan/
saltsjöbadens församlingshem

Vägledning till ditt inre med hjälp av meditation, musik och
rörelse. Medverkande Carina Nilsson, präst, Ulrica Hamrin,
församlingspedagog. Ingen kostnad.
Anmälan senast 11/11: 08-748 19 14, ulrica.hamrin
@svenskakyrkan.se, (Begränsat antal platser).

KONSERT

kl 17.00 uppenbarelsekyrkan
Mustikens systrar, en scenisk konsert med regi av Elisabet
Ljungar och musik av nunnor från 800-1600-tal.
Christina Larsson Malmberg, sopran, Catalina Langborn,
barockviolin, Lisa Rydberg, barockviolin, Mime Yamahiro
Brinkmann, barockcello, Jonas Nordberg, teorb, Mariangiola
Martello, cembalo & kistorgel, Joséphine Wistedt, skådespelare
Saltsjöbadens kyrkokör, Katja Själander, dirigent.
Entré 100 kr.
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AKTUELLT
TACK OCH HEJ DÅ!

”JAG ÄLSKAR DEN HÄR FÖRSAMLINGEN!”

Foto: Arne Hyckenberg

Efter mer än 18 år i Saltsjöbaden avtackades kyrkoherde Thomas Arlevall i början av oktober. I en fullsatt
kyrka bjöds det på Elvislåtar och blåsförstärkta psalmer. Predikan innehöll ”kyrkoherdens bekännelser”
som lockade fram många skratt. Efter mässan väntade mingel med tal och sång. En glad, men bitvis
rörd Thomas försökte summera åren i Saltsjöbaden:
Jag älskar den här församlingen. Och jag
har fått väldigt mycket kärlek tillbaka i min
roll som präst och kyrkoherde. Jag har fått
förmånen att arbeta med alla delar av en
församlingsprästs uppdrag.
Det stora engagemang som finns i Saltsjöbaden som bygd, i föreningar, i olika delar av
det lokala samhället, det finns också i och för
kyrkan. Jag tycker verkligen att vi är kyrkan
mitt i byn.
Att arbeta som präst och kyrkoherde i Saltsjöbaden är att ha nåden att få komma nära
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människor i församlingen. Att få komma in i
människors liv, vid tillfällen och tidpunkter
som kan vara väldigt speciella. I tidpunkter
av både glädje och sorg. Att få vara en del
av detta som präst är fantastiskt. Jobbigt,
ja visst, men helt fantastiskt! Gud älskar vår
glädje, precis som att han finns nära i vår sorg.
Det är med ett stråk av saknad och vemod
som jag och min familj nu lämnar Saltsjöbaden, för Saltsjöbaden har inte bara varit min
arbetsplats, det har varit min och min familjs
hem med allt vad det innebär av kompisar,
vänner, aktiviteter mm.

Att sluta i Saltsjöbadens församling har varit
ett svårt beslut att fatta, men nu ska vi
göra denna nya resa med Guds hjälp. Och då
kommer vi ha all den kärlek och glädje som vi
fått i denna församling med oss i ryggen.
Denna dag har varit en fantastiskt fin
avslutning som jag kommer ”leva” på länge.
Tack alla medarbetare, frivilliga och förtroendevalda som jag fått verka tillsammans
med. Och tack alla Saltisbor som jag har fått
förmånen att möta under alla dessa år.

Allt gott och himmelsk välsignelse till er alla!
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AKTUELLT
IDEELL

FÖRSKOLA

SALTSJÖBADENS DIAKONI

NYCKELPIGAN

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

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

Foto: Magnus Aronsson

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

NÄR DU ÄR
UTOMLANDS

BOKMÄSSAN I DIN TELEFON

FÖRFATTARSAMTAL

skap och trygghet men också, inte minst
lika viktigt, dela sorg och få stöd i svåra
stunder. Eller kanske bara äta en kanelbulle.
Läs mer på svenskakyrkan.se/iutlandet

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Tillsammans med kyrkor och organisationer
arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när
katastrofen inträffar.

VARJE ÅR medverkar Svenska kyrkan
på Bokmässan i Göteborg med programmet Se människan med samtal med aktuella författare om tro, livsfrågor och vad
det egentligen innebär att vara människa
Under årets mässa i slutet av september kunde man bland annat lyssna till
Jonas Karlsson, Emma Hamberg, Silvia
Avallone och Jan Guillou. Alla författarsamtalen från Se människan-scenen kan
man se eller lyssna på via YouTube eller
som podcast.
Foto: Unsplash

VIA Svenska kyrkan i utlandet kan man
lära känna nya vänner och uppleva gemen-

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar
på drygt 40 orter och finns för dig på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen.

Foto: Deborah Rossouw

SVENSKA KYRKAN i utlandet (tidigare
ofta kallad SKUT) finns för dig på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen. Svenska kyrkan utomlands finns för
dig när du är turist, utbytesstudent, au
pair, arbetar i ett svenskt företag utomlands eller av andra skäl bor eller arbetar
utomlands kortare eller längre tid.

Foto: svenskayrkan.se

SEMESTERRESA? Jobba utomlands?
Kanske har du någon i familjen som bor
utomlands eller är backpacker? Svenska
kyrkan i utlandet har församlingar på
drygt 40 orter.

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

DELTA I AKTIVITET
BARN & FAMILJ
ÖPPET HUS
BABYSÅNG & CAFÉ
Lek, prat, sång och fika.
Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och
nya sånger tillsammans.
Kom när du vill och stanna
så länge det passar dig och
ditt/dina barn!
Musikstunder: kl 10.00
för barn 10 månader och
uppåt. Kl 11.00 för barn
0-9 månader.
Ledare Linda Linné Asker.
Torsdagar kl 09.30-12.00,
Prästgården (uppehåll 31/10)
TORSDAGSKLUBBEN
Tycker du om att leka,
pyssla, skapa och är
mellan 10 och 12 år? Då
är torsdagsklubben något
för dig! Ledare/anmälan:
Christian Olsmalm.christian.
olsmalm@svenskakyrkan.se
Torsdagar kl 15.00-17.00,
Prästgården
SÖNDAGSSKOLA
FÖR BARN
Söndagsskola i samband
med söndagsgudstjänsten
kl 11.00. Barnen (3-6 år)
får ta del av bibelberättelser utifrån ett pedagogiskt material som heter
”Skatten”. Ledare: föräldrar
i församlingen och Christian
Olsmalm.
Söndag 10/11, 24/11, 15/12
kl 11.00, Uppenbarelsekyrkan/Prästgården
MIN KYRKA
Mässa/gudstjänst med små
& stora. Efteråt pannkakor.
Söndag 10/11 kl 11.00,
Uppenbarelsekyrkan
KÖRLEKIS
Tillsammans upptäcker
vi glädjen i sången och
musiken. Vi medverkar
tillsammans med barnkörerna i familjegudstjänsten
Min kyrka. Körlekis riktar
sig till barn 5 år. Körledare:
EvaMarie Agnelid. Anmälan:
saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se
Tisdagar kl 15.30-16.05,
Prästgården
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BARNKÖR 1
Med rörelse och fantasi lär
vi oss grunderna i körsång.
Vi jobbar med den unisona
sången och medverkar i familjegudstjänsten Min kyrka,
gör musikaler och konserter.
Ålder: Förskoleklass - åk 1.
Körledare: EvaMarie Agnelid.
OBS kö till denna grupp.
Tisdagar kl 16.15-17.00, Saltsjöbadens församlingshem.
BARNKÖR 2
Med rörelse och fantasi lär
vi oss grunderna i körsång.
Vi jobbar främst med
den unisona sången. Vi
medverkar i familjegudstjänsten Min kyrka, gör
musikaler och konserter.
Ålder: åk 2 - åk 3.
Körledare: EvaMarie Agnelid.
Anmälan: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
Tisdagar kl 17.15-18.15, Saltsjöbadens församlingshem.
Diskantkören
Vi sjunger i stämmor och
övar notläsning. Vi medverkar i familjegudstjänsten
Min Kyrka. Musikaler och
konserter finns också på
schemat. För barn i
åk 4 och uppåt. Körledare:
EvaMarie Agnelid. Anmälan:
saltsjobaden.forsamling@
svenskakyrkan.se
Tisdagar kl 18.30-19.25,
Saltsjöbadens församlingshem.
UNGDOMAR
UNG I KYRKAN
Ungdomskvällar, börjar
med mässa kl 18.30 i kyrkan
och fortsätter sen i ungdomshuset/prästgården.
Onsdag 13/11, 11/12.
kl 18.30-21.00, Uppenbarelsekyrkan/Prästgården
KONFIRMATION
Kontakta Ulrica Hamrin,
Ulrica.Hamrin@svenskakyrkan.se, 08-748 19 14
LEDARUTBILDNING
Kontakta Ulrica Hamrin,
Ulrica.Hamrin@svenskakyrkan.se, 08-748 19 14
SVENSKA KYRKANS
UNGA I SALTSJÖBADEN
En förening för och med
ungdomar. Mer info:
facebook.com/skusaltis

AU PAIR CAFÉ
Du som arbetar som Au
Pair, kom och träffa andra
unga människor! If you
are working as an Au Pair,
visit our little café and
meet other young people!
Frågor/Questions? Gudrun
Braugenhardt 070-424 04
94, gudrun.braugenhardt@
telia.com, meddela om du
kommer. Please notify me
if you are interested in attending. Se även Facebook
”Au Pairs Saltsjöbaden”.
Onsdag 6/11, 20/11, 4/12
kl 19.00, Saltsjöbadens
församlingshem.
SAMTALSGRUPP
BIBELTEXTSEMINARIER
Vad kan texter som är mer
än två tusen år gamla ha
för betydelse idag? Under
hösten finns tillfälle att
vara med och samtala kring
olika bibeltexter. Ingen anmälan, inga förkunskaper
krävs. Ledare: Claes-Otto
Hammarlund.
Torsdagar, ojämna veckor,
t o m 5/12, kl. 17.00-18.45,
Saltsjöbadens församlingshem.
RETREAT
ENDAGSRETREAT
Att dra sig tillbaka. Tid för
eftertanke och meditation.
Tystnad och stillhet. Andlig
fördjupning. Retreat kan
uttryckas på olika sätt.
Under denna heldagsretreat får du vägledning
till ditt inre med hjälp av
meditation, musik och
rörelse. Retreaten avslutas
med konserten ”Mystikens
systrar” - vacker musik
som skapades innanför
klostermurar av nunnor.
Söndag 17 november
kl 11.00-18.00
Uppenbarelsekyrkan/
Saltsjöbadens
församlingshem
Anmälan senast 11/11:
Ulrica Hamrin, 08-748 19 14
ulrica.hamrin@
svenskakyrkan.se,
Ingen kostnad, begränsat
antal platser.

TISDAGSLUNCH

CIRKELDANS

VERKLIGHETENS
BETLEHEM
Kjell och Inger Jonasson
har arbetat och verkat
i Betlehem för Svenska
kyrkan sedan 1990-talet.
De kommer att berätta
om vardagen för kristna
familjer i Jesu födelsestad.
Anmälan senast 3/11:
carina.c.nilsson
@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Tisdag 12/11 kl 12.00,
Saltsjöbadens församlingshem
NOVEMBERUTFLYKT
FÖLJ MED TILL LIVRUSTKAMMAREN VID STOCKHOLMS SLOTT
I Livrustkammarens nya
basutställning får vi ta del av
Sveriges historia genom de
svenska kungahusens förråd
av dräkter, rustningar och
vapen. Efter guidningen äter
vi lunch på en närliggande
restaurang i Gamla Stan.
Torsdag 14 november
9.04 Tåg från Igelboda
9.33 buss 53 från Henriksdal
till Mälartorget. 10.30-11.30
Guidad visning på Livrustkammaren.Ca 12.30 Lunch
14.00 Avslutning, var och
en tar sig själv tillbaka till
Saltsjöbaden med tåg.
Anmälan senast 7/11
08-748 19 12, carina.c.nilsson@svenskakyrkan.se
Meddela eventuella matallergier samt telefonnummer
till anhörig. Kostnad inkl.
lunch: 150 kr. (kostnad för
resa Saltsjöbaden – Gamla
Stan t/r ingår ej).
FRUKOSTMÖTE
BISKOP ANDREAS
HOLMBERG
Kom och lyssna till Stockholms stifts nye biskop
Andreas Holmberg.
Torsdag 7 november
kl 07.00-08.45
Grand Hotel Saltsjöbaden
Anmälan senast 27/10:
saltsjobadensforsamling@
svenskakyrkan.se,
Frukost serveras från 07.00,
samtal 07.45–08.30 med
efterföljande frågestund.

STILLHET & RO
Rörelse och dans som
meditation. Dansen tar vid
där orden slutar.
Ledare Ulrica Hamrin.
Torsdag 7/11, 28/11 kl 18.00,
Skogsö kapell
KÖRER
KÖRER FÖR BARN
Se under barn & familj.
SALTARKÖREN
En kör för alla oavsett
förkunskaper. Körledare
Katja Själander.
Onsdagar kl 13.00–15.00,
Saltsjöbadens församlingshem.
SALTSJÖBADENS
KYRKOKÖR
En blandad kör med ambitioner som sjunger SATB.
Notläsningsförmåga och/
eller god körvana krävs. Kören medverkar i gudstjänster,
ger egna konserter och
sjunger också tillsammans
med Vokalensemblen Alicia
i större verk och festgudstjänster. Kören har många
spännande projekt på gång
bl a Juloratoriet av Bach och
körresa till Georgien (maj
2020). Körledare/intresseanmälan: Katja Själander, katja.
sjalander@svenskakyrkan.se
Torsdagar kl 19.00–21.15,
Saltsjöbadens församlingshem.
VOKALENSEMBLEN
ALICIA
En damkör som sjunger
både klassiska och nyskrivna verk för kvinnoröster,
både a cappella och i
samarbete med professionella musiker. Alicia
medverkar i gudstjänster,
ger egna konserter och
sjunger också tillsammas
med Kyrkokören i större
verk och festgudstjänster. Under hösten sjunger
kören bland annat Faurés
Requiem. Körledare/intresseanmälan: EvaMarie
Agnelid, evamarie.agnelid
@svenskakyrkan.se
Onsdagar kl 19.00-21.15, Saltsjöbadens församlingshem.

TIPS: Scanna QR-koden med din
telefon så kommer du direkt till
svenskakyrkan.se/saltsjobaden
där du hittar information om allt
som händer under hösten.
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TORSDAG 24 OKTOBER
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
17.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
SÖNDAG 27 OKTOBER
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Uppenbarelsekyrkan
TISDAG 29 OKTOBER
14.00 Andakt
Carina Nilsson, präst
Saltsjöbadens sjukhus
ONSDAG 30 OKTOBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
FREDAG 1 NOVEMBER
17.00 Ljusandakt
Claes-Otto Hammarlund,
präst
Skogsö kapell
LÖRDAG 2 NOVEMBER
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Skogsö kapell
13.00, 14.00, 15.00
Musikandakter
med stilla musik
Susanne Francett,
sång och violin,
Eric Francett, kontrabas
Skogsö kapell

18.00 Allhelgonakonsert
Faurés Requiem
Elin Skorup, sopran
Carl Ackefeldt, baryton
Vokalensemblen Alicia
Stockholm Concert
orchestra
EvaMarie Agnelid, dirigent
Entré: Vuxna 150 kr,
barn 7–18 år 50 kr.
Förköp Synsam, Saltsjöbadens centrum (kontant och
Swish)
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAG 3 NOVEMBER
11.00 Minnesgudstjänst
med ljuständning
Claes-Otto Hammarlund,
präst
Carina Nilsson, präst
Alexandra Büchel
Zetterström, solosång
Uppenbarelsekyrkan
MÅNDAG 4 NOVEMBER
18.00 Informationsmöte
budget 2020. Kom och ta
del av kyrkorådets förslag
till budget för Saltsjöbadens
församling. Möjlighet att
ställa frågor.
Församlingshemmet
ONSDAG 6 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAG 7 NOVEMBER
07.00-08.45 Frukostmöte
Biskop Andreas Holmberg
Grand Hotel Saltsjöbaden
OBS anmälan, läs mer på sid 6.
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
17.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
18.00 Stillhet & Ro
Skogsö kapell
SÖNDAG 10 NOVEMBER
11.00 Min kyrka
Kristina Lethin, präst
Söndagsskola för barn
Uppenbarelsekyrkan
MÅNDAG 11 NOVEMBER
19.00 Kyrkofullmäktige
Församlingshemmet
TISDAG 12 NOVEMBER
11.45 Lunchandakt
Uppenbarelsekyrkan
12.00 Tisdagslunch
Verklighetens Betlehem.
Kjell och Inger Jonasson
som har arbetat och verkat
i Betlehem för Svenska kyrkan berättar om vardagen
för kristna familjer. Anmälan
senast 3/11: carina.c.nilsson
@svenskakyrkan.se, eller
08-748 19 00 (vx)
Församlingshemmet
ONSDAG 13 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

14.00 Andakt
Carina Nilsson, präst
Sjötäppan
18.30 Kvällsmässa
Uppenbarelsekyrkan
19.00 Ung i kyrkan
Prästgården
TORSDAG 14 NOVEMBER
Novemberutflykt till
Livrustkammaren vid
Stockholms slott
Anmälan/avgift,
läs mer på sid 5.
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
SÖNDAG 17 NOVEMBER
11.00-18.00 Endagsretreat
Vägledning till ditt inre med
hjälp av meditation, musik
och rörelse.
Uppenbarelsekyrkan/Saltsjöbadens församlingshem
OBS anmälan, läs mer på
sid 10-11.
11.00 Mässa
Carina Nilsson, präst
Saltarkören
Christina Larsson
Malmberg, solosång
Uppenbarelsekyrkan
17.00 Mystikens systrar
Scenisk konsert med regi av
Elisabet Ljungar och musik
av nunnor från 800-1600tal. Saltsjöbadens kyrkokör,
Operabyrån, Katja Själander,
dirigent. Entré 100 kr.
Uppenbarelsekyrkan

TISDAG 19 NOVEMBER
14.00 Andakt
Carina Nilsson, präst
Saltsjöbadens sjukhus
ONSDAG 20 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
TORSDAG 21 NOVEMBER
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
17.00 Bibeltextseminarium
Församlingshemmet
LÖRDAG 23 NOVEMBER
18.00 Höstkonsert
Kören Sing for joy
Låtar av Benny Andersson
från skivan Kärlekens tid.
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAG 24 NOVEMBER
11.00 Mässa
Karin Aldén, präst
Söndagsskola för barn
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAG 27 NOVEMBER
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
TORSDAG 28 NOVEMBER
09.30–12.00 Öppet hus
Babysång & café
Prästgården
18.00 Stillhet & Ro
Skogsö kapell
STÄMNINGEN. MUSIKEN. LJUSEN.
Mer information om 1 advent får du i
din brevlåda i slutet av november.

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 08.00–16.00
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
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Under
allhelgonahelgen
förlängda
öppettider.
Se sid 3.

Döpta
Elsa Sofia Maruri Lindström
Regina Sophia Samantha Niska
Saga-Lo Lisa Margareta Hellbom
Lukas Alexander Martinsson
Björn Vidar Sone
Claudia Annie Julia Andréewitch
Léon Philippe Nicholas Agatini
Amanda My Freja Steén
Astrid Vera Gerd Sundlöf
Douglas Carl-Fredrik Svala
Filip Göran Dag Frigell
Hugo Waldemar Frigell
Astrid Ingrid Lisa Eriksson

Med reservation för ändringar.

KALENDER

Avlidna
Maj-Britt Margareta Andersson
Ingrid Sonja Elisabet Norrman
Ann Madeleine Taube
Nils Torvald Thorwaldson
Berit Alice Bjarnekull
Erik Georg Valdemar Lätt
Ragnvi Kristina Gylder
Margret Ingeborg Högberg
Göta Kristina Linnéa Hagenblad
Nicolasa Ordunez Mateus
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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 Claes-Otto Hammarlund

Ljuslågan säger:
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När vi tänder ljus ser vi också vad som INTE finns. Skuggorna i
vår inre värld aktiveras lätt av skuggorna i vår yttervärld och får
oss att oroas och försvara oss mot upplevda hot.
När vi känner oro, när ensamheten och rädslan blir påtaglig
får vi ofta tunnelseende. Då kan vi lätt inbilla oss att vi hotas av
mörka krafter.
I kyrkan övar vi oss i att vända blicken mot ljuset. Vi uppmuntrar varandra att inte låta mörkret tala till våra själar. Vi
försöker hjälpa varandra till den trygghet som ger oss kraft att
inte lyssna på dem som pekar ut fiender.

RÄDSLAN GÖR OSS FÖRVIRRADE OCH LÄTTSTYRDA
Extremism och dogmatism har ofta sin grund i en smärta, en
förlust eller en kränkning. Den vrede som inspirerar till en
dogmatisk anda och till missförstånd och missbruk av religiös
symbolik har utgjutit mycket blod och vållat många katastrofer
i såväl Europa som i övriga världen.
Idag ser vi hur den massiva våldsutövningen leder till att de
som är verkligt fromma och troende förhindras att leva som
systrar och bröder tillsammans i världen och att som medmänniskor och medborgare i lika mån bidra till samhällets väl.
TIDEN LÄKER INGA SÅR, MEN ALLA
SÅR BEHÖVER TID ATT LÄKA
När vi tänder ljus på gravarna bejakar vi att sorgen är en förutsättning för glädjen. Det är ett missförstånd att det kallas för
styrka när en sörjande är behärskad och inte gråter. ”Hon är så
stark”, säger vi. Att inte visa sina känslor öppet uppskattas av
omgivningen och anses ” duktigt ”. Men inuti är vi inte så starka, det vet alla som sörjt. Tvärtom. Att gå till graven, tända ljus
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och på ett symboliskt sätt få uttrycka det som kanske rasar inuti
oss är då en hjälp att komma igenom sorgen och så småningom
uppleva att livet fortsätter. Trots det som vi förlorat. Diktaren
Ibsen myntade uttrycket ”Evigt ägs blott det förlorade”.
VI TÄNDER LJUS FÖR JESU SKULL
Ljuset påminner om honom som är världens ljus. Kyrkans budskap är att den vi förlorat finns hos Gud. Kyrkans uppgift är att
visa på Jesus. Jesu födelse, liv och undervisning visar oss en Gud
som är idel kärlek.
En Gud som inte driver bort mörkret utan i stället fyller det
med ljus. Evangeliet visar oss – inte en maktfullkomlig och
nyckfull despot – utan en Gud som älskar oss, och är med oss i
allt – intill sin egen död.

Claes-Otto Hammarlund
Under tiden fram till att ny kyrkoherde har
utsetts är Claes-Otto Hammarlund tillförordnad kyrkoherde. Claes-Otto prästvigdes 1971 för Visby stift och var under
1970- och 80-talen kyrkoherde i Visby
stift, Linköpings stift och Stockholms
stift. Därefter var han stiftsadjunkt och
samordnare för sjukhuskyrkan i Stockholm, högskoleadjunkt, lärare och handledare i psykoterapi och sedan privatpraktiserande psykoterapeut och klinisk handledare.
Claes-Otto bor sedan 30 år i Saltsjöbaden och
har under de senaste tio åren återkommande
tjänstgjort som präst och vikarierande kyrkoherde i
både Saltsjöbaden och andra församlingar och pastorat.

Foto: Katja Karling
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