SALTSJÖBADENS FÖRSAMLINGSBLAD 		

NR 6 2017

V
Ä
L
S
I
G
N
A
D
J
U
L

har en frälsare

Åt er i

fötts

OCH

DETTA ÄR
R
TECKNET FÖ
ER:

t barn
t
ö
f
y
n
t
t
e
nna
ni skall fiä r l i n d a t o c h
som
rubba
ligger i en k

ROBERT WELLS JULDAGSMORGON SKOGSÖ SOFIA KÄLLGREN SAMHÄLLSENGAGEMANG
JULGRANSPLUNDRING
INSAMLING NYÅRSBÖN JAZZ MADELAINE WIBOM BARN OM JULEN
saltaren nr 6 2017
1

Nu är det jul igen!

VAD ÄR ROLIGAST
MED JULEN?

Vi tolkar alltid händelser och berättelser
utifrån oss själva. Utifrån våra egna erfarenheter, kunskaper och känslor. Men de ändras
som bekant hela tiden. Och tur är väl det.
En berättelse kan därför ge nya impulser från
gång till annan.
I våra kyrkor kommer julevangeliet att
berättas igen. Med musik. Med ord. I drama.
Varför inte ta del av det utifrån dina erfarenheter? Dina tankar. Dina Känslor. Du hittar
alla konserter, julspel och gudstjänster i denna
tidning.

Saltaren frågade fyra barn från
förskolan Nyckelpigan vad de
tycker är roligast med julen.
På köpet fick ett par sensationella spekulationer om vem Tomten
egentligen är...

I detta nummer möter du Internationella
gruppen i Saltsjöbaden som ordnar olika aktiviteter lokalt för att samla in medel till Svenska
kyrkans internationella arbete globalt. Just nu
är fokus på julinsamlingen ”Jag är ett liv”.
Du möter också Ronald och Boyet som vuxit
upp på Manillas största soptipp men nu får
stöd via Svenska kyrkans insamlingar.
Det, och som det heter, mycket mer väntar i
tidningen...
God jul önskar redaktionen!

Ansvarig utgivare: Thomas Arlevall Korrektur: Lisbet Wennerström Grafisk form: september
Inläsning taltidning: Gudrun Braugenhardt Tryckeri: Typografiska Ateljén
Collage framsidan: Svenska kyrkan Umeå, Unsplash, Andréas Lindström

STIG
Det bästa är att man får julklappar och att
jultomten kommer. Jag vet att jultomten är
min morbror. Vi har en katt som husdjur.
Jag önskar mig ett gosedjur som också är
en katt.

Saltsjöbadens församling
Adress: Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden Tel: 748 19 00
E-post: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se Webb: svenskakyrkan.se/saltsjobaden
Sociala medier: facebook.com/saltsjobaden, twitter: @merasaltis instagram: @merasaltis
Bankgiro: 513-0976 Swish: 1230929885 Saltsjöbadens Diakoni Bankgiro: 119-3440

Thomas
Arlevall
Kyrkoherde
748 19 11

Cristina
Olsson
Präst
748 19 13

Annchristine
Björk
Samordnare
Präst
748 19 10

Katja
Själander
Kyrkomusiker
748 19 15

ESTER
Det roligaste är presenterna. Jag önskar mig
Doktor McStuffinsfigurer*. Jag har redan
draken Fuffe och då kan han få sällskap.

EvaMarie
Agnelid
Kyrkomusiker
748 19 16

DOUGLAS

Ulrica
Hamrin
Pedagog
Diakoniansvarig
748 19 14

Christian
Olsmalm
Barn- och ungdomsledare
08-748 19 37

Kerstin
Braathen
Kyrkoherdens
assistent
748 19 09

Christina
Cervin Enell
Kyrkoskrivare
748 19 00

Micke
Jacobsson
Administratör
Gravärenden
748 19 20

Det bästa med julen är att tomten kommer.
Det är roligt att han ger presenter. Jag önskar
mig en bil till min bilbana. Då har jag två så att
de kan tävla.

JOSEFIN
Tom
Hedberg
Vaktmästare
Kyrkan, Skogsö
748 19 22

Tommy
Zakrisson
Vaktmästare
Kyrkan, Skogsö
748 19 02

Mira
Nilsson
Vaktmästare
Skogsö
748 19 19

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
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Erika
Klingemo
Förskolechef
748 19 35

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

Jag tror jultomten är mamma eller pappa, om
det finns riktiga tomtar kommer de från Nordpolen. Jag önskar mig en ny rockring för min
gamla har gått sönder. Jag önskar mig också
en sladdlös mikrofon.
* Doktor McStuffins är en animerad barnserie. ”Doktorn” lagar
trasiga leksaker med hjälp av vännerna Lammi, Fuffe, Froste
och Sally.
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BARN OM JULEN

Denise, Märta, Alva och Bosse funderar kirng det här med att fira jul.

”Att fira jul”
Julen närmar sig med stormsteg. Det är något alla barn (och
de flesta vuxna) längtar efter. På förskolan Nyckelpigan har
Saltaren träffat några femåringar från avdelningarna Pandan
och Duvan för att höra vad de tänker om den annalkande julen.
text och foto: arne hyckenberg
SAMTALET KRETSAR inledningsvis
kring varför man firar jul, vad som är
bästa julminnet och om julklappar,
förstås.
–En anledning till att vi firar jul är att
Jesus föddes på julen. För att fira honom
har vi stjärnan, säger Alva. Denise fyller i
med fler möjligheter.
–Det är för att Tomten och snön kommer som vi firar jul, säger hon.
ATT FÅ OCH GE julklappar tycker nog de
flesta är viktigt på julen. Klapparna brukar
man få av Tomten. Men barnen tycker det
är viktigt att Tomten själv får något.
–Han ska få paket av mig för att han
ger mig paket. På julen ska Tomten också
få ha det roligt, säger Märta.
–Den bästa presenten till Tomten är
gröt, försäkrar Denise.
Ett annat julklappstips till Tomten
kommer från Alva.
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–Presenten till Tomten måste vara något han tycker om. Man kan till exempel
göra renar och småtomtar av toarullar,
säger hon.
ÄVEN OM julklapparna är viktiga för
barnen och kanske bland det första de
tänker på tycker de att det är mycket
annat som är betydelsefullt också, som
förberedelserna inför julen, var man firar
och vem man gör det med.
–Vi brukar fira i Åre. Det är roligt för
Tomten och mina 11 kusiner kommer
att vara där, säger Denise.
–Jag vet inte riktigt var det är, men vi
brukar fira med farfar, farmor och mina
kusiner. Då blir det flera dagar med godis
och gröt. Det är jätteroligt, säger Bosse.
EN FIN JUL är något man kan minnas
hela livet. Det kan handla om julklappar, vad man ätit, eller något roligt man

gjort under julen. Även om barnen på
Nyckelpigan bara är lite över fem år har
de redan en del roliga julminnen.
–Förra året gjorde jag saker att hänga i
granen själv. Det var roligt. Att få paket
av Tomten och äta pepparkakor var också
roligt, säger Märta.
–Att få fira julen hemma med sockor
för presenterna, tycker jag om, säger Alva.
Denise tycker, att det bästa minnet var
att få pynta granen och Bosse vill gärna
minnas hur roligt det var att fira jul hos
farmor och farfar.
Hur var det då med julklapparna?
Jag tycker nog att Bosse överdriver lite
när han säger, att han hoppas på 5000
presenter. Men när barnen börjar räkna
upp allt de önskar sig anar jag, att han
inte skjuter så mycket över målet.
Det går inte att räkna upp allt här,
men det är allt från små pedaldrivna bilar
och datorer till Hello Kitty helikoptrar
och en egen tomtenisse att ta hand om.
Det verkar, som om Tomten kommer
att behöva all gröt han kan få för att orka
med den här julen.

FÖRSKOLAN NYCKELPIGAN
Saltsjöbadens församling driver förskolan Nyckelpigan som arbetar med en unik profil: natur,
musik och andlighet. Nyckelpigan rymmer avdelningarna Pingvinen, Duvan, Pandan och Lammet.
Läs mer på www.forskolannyckelpigan.se
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PÅ GÅNG I JUL OCH NYÅR
JULOTTA

Juldagsmorgon

Foto: Anders Hallberg

Vi sjunger dem om och om igen, julpsalmerna. De har en förmåga att
skapa en speciell känsla som vi förknippar med det som hör julen till.
När juldagsmorgon glimmar får vi sjunga med i psalmerna.
Juldagen 25 december kl 07.00 Uppenbarelsekyrkan, Julotta,
Lennart Koskinen, biskop emeritus, ensemble ur Vokalensemblen Alicia

JULAFTON X4
24 DECEMBER

TRADITIONER är älskade för att de bär
våra drömmar och vår längtan. I centrum
för julens traditioner finns ett litet barn.
Julafton i Saltsjöbaden inleds med en
Drop in-julfrukost, en enkel frukostgemenskap i församlingshemmet och sedan
vidare in i kyrkan för Barnens julgudstjänst. När eftermiddagen övergår i kväll
samlas vi till Julbön, där vi får lyssna till
4

sång av Madelaine Wibom. En uppskattad tradition är att avsluta julafton med
Midnattsmässa. Mitt i natten lyssnar vi

till välkända julsånger, sjunger psalmer
och firar mässa.

Julafton 24 december
08.30-09.45 Församlingshemmet, Drop in-julfrukost
10.00 Uppenbarelsekyrkan, Barnens julgudstjänst, Thomas Arlevall, präst
17.00 Uppenbarelsekyrkan, Julbön, Madelaine Wibom, solist
23.00 Midnattsmässa, Uppenbarelsekyrkan, Thomas Arlevall, präst
ensemble ur Kyrkokören, Alexandra Nefer Linde, solist
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PÅ GÅNG I JUL OCH NYÅR
ANNANDAG JUL

Annandag jazz

NYÅRSAFTON/NYÅRSDAGEN

På annandagen fylls kyrkan av jazz, när pianisten och
trumpetaren Stefan Gustafson med vänner drar igång den
traditionsenliga ”Jazz i jul”.
Annandag jul 26 december kl 16.00 Uppenbarelsekyrkan, Jazz i jul
Thomas Arlevall, präst. Musik med Stefan Gustafson m fl.

2017 går över i 2018

Summeringar blandas med ovisshet och förväntningar. Det gångna året avslutas med Nyårsbön. Det nya året börjar med mässa.
Nyårsafton 31 december 17.00 Uppenbarelsekyrkan, Nyårsbön
Claes-Otto Hammarlund, präst. Nyårsdagen 1 januari 16.00,
Uppenbarelsekyrkan, Mässa, Claes-Otto Hammarlund, präst.

KONSERT

MUSIK I
VINTERTID
KONSERT

JULKONSERT X2
EN SPRAKANDE julkonsert med både
traditionella och nya julsånger.
Njut när Saltsjöbadens kyrkokör och
Vokalensemble Alicia tillsammans med
Stockholm Concert Orchestra och solisten
Ida Falk Winland sprider julstämning. Allt

under ledning av EvaMarie Agnelid och
Katja Själander,
Söndag 17 december
16.00 och 18.00 Uppenbarelsekyrkan, Julkonsert
Entré: 150 kr (50 kr barn 0-18 år) Förköp:
Synsam Saltsjöbaden.

KÄRT ÅTERBESÖK blir det när Robert
Wells och Sofia Källgren åter gästar
Uppenbarelsekyrkan. Kända melodier
med betoning på julen, men även musikal,
film och klassisk musik står på programmet.
TRETTONDEDAG JUL LÖRDAG 6 JANUARI
18.00 Uppenbarelsekyrkan “Musik i vintertid”
Entré: 340 kr Biljetter: Saltsjöbadens Bokhandel
08-717 53 12, www.ticketmaster.se
0771-707070

DANS KRING GRANEN
DRAMA & SÅNG

JULSPELET I SALTIS
DAN FÖRE DAN… Åsnor, små lamm,
herdar, änglar, Josef, Maria och naturligtvis
det lilla Jesusbarnet. Julevangeliet tar form
i drama och sång i ”Julspelet i Saltis”. Kom
och upplev!
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Lördag 23 december
16.00 och 18.00 Uppenbarelsekyrkan, Julspel
Maria: Susanne Francett, Josef: Johan Christensson, medlemmar ur Kyrkokören, musiker
under ledning av Stefan Gustafsson, konfirmander och ledare, församlingens barnkörer under
ledning av EvaMarie Agnelid. Regi Ulrica Hamrin.

JULGRANSPLUNDRING
KOM och dansa ut julen, hälsa på tomten
som kommer på besök innan granen
”plundras” och slängs ut.
Lördag 13 januari
11.00-12.30 Saltsjöbadens församlingshem
Julgransplundring, ingen anmälan behövs.
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

GLOBALT
och lokalt
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

Internationella gruppen i Saltsjöbaden anordnar många olika
aktiviteter lokalt för att samla
in medel till Svenska kyrkans
internationella arbete. Just nu
är fokus på julinsamlingen
”Jag är ett liv”.
text och foto: arne hyckenberg

FÖRSTA LÖRDAGEN i december 2017 är en mulen
och regnig historia. Det är grått och kallt och en
sådan där dag när många nog helst skulle vilja stanna
hemma. Men i Saltsjöbadens församlingshem bredvid
Uppenbarelsekyrkan råder febril aktivitet.
Det är Internationella gruppens årliga lussebak som
är i full gång i församlingshemmets kök. Ann-Katrine
di Meo som har ansvaret för lussebaket och Christina
Ekstedt som tidigare i många år var ordförande i Internationella gruppen tar sig tid en stund för att berätta
om arbetet.
–Nu bakar vi lussebullar som vi ska sälja imorgon på
första advent mellan gudstjänsterna. Det brukar vara
mycket populärt. Förra året gick allting åt tidigt så i år
gör vi ännu fler lussekatter, säger Ann-Katrine di Meo.
FÖRSTA ADVENT är också startdatum för Svenska
kyrkans julkampanj 2017, ”Jag är ett liv”, som stöder
arbetet för att barn världen över ska få rätt till fullvärdiga liv. Det är ett arbete mot sexuella övergrepp och
våld, för att ge barn möjlighet till trygghet, skydd,
utbildning, mat och vatten.
Alla intäkter från försäljningen av
lussebullar går till kampanjen som
pågår fram till och med trettondedag
jul.
–Det fina med kyrkan är att man
vet att alla pengar som samlas in
kommer fram, utan mellanhänder
och korruption. Ibland samlar vi in
till speciella ändamål som till Sydsudan i höstas, men annars går allt via kyrkan centralt
som ser till att de insamlade medlen används där det är
störst behov, säger Christina Ekstedt.

»Det fina med kyrkan
är att man vet att alla
pengar som samlas in
kommer fram, utan
mellanhänder och
korruption.«

Från vänster: Ann-Katrine di Meo, Eva Konradi, Bodil Rude,
Anna Eliasson, Christina Ekstedt och Monica Mc Intosh.
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»Visst gör vi det här för att samla in pengar till nödlidande, men vi gör det
också för oss själva, för att vi har det så trevligt och för gemenskapen.«

SVENSKA KYRKANS INTERNATIONELLA ARBETE
sker idag i den internationella samarbetsorganisationen
ACT, Action by Churches Together.
Det är en allians av över 100 organisationer med
kyrklig bakgrund som arbetar tillsammans för att vara
en starkare röst i världen i frågor som människovärde,
rättvisa, fred och respekt för mänskliga rättigheter och
miljön.
INTERNATIONELLA GRUPPEN i Saltsjöbaden anordnar många olika aktiviteter lokalt för att samla in medel
till det internationella arbetet.
Gruppen träffas sex gånger om året för att bestämma
vad man ska göra och vilka i gruppen som ska vara
ansvariga för de olika aktiviteterna.
–Närmast efter försäljningen på första advent kommer julmarknaden andra advent. Där kommer vi också
att sälja sådant som det nystartade handarbetscaféet,
”Flitiga fingrar”, har gjort. De träffas varannan torsdag
och handarbetar. Den gruppen är för alla, men många
från Internationella gruppen är med där, säger Ann-Katrine di Meo.
Internationella gruppen har många aktiviteter under
året. Under Globala veckan i november hjälpte man i år
till med kaffe- och matservering på helgen två veckor i
rad. En medlem läser in Saltaren som taltidning och anordnar Aupair-cafe. På senare tid har även en medlem i
gruppen börjat ha visningar av kyrkan, där behållningen går till det internationella arbetet.
Mest aktiviteter för Internationella gruppen blir det
under fastan. Då bakar man våfflor och semlor till
försäljning.
PÅ FRÅGAN om vad som är det allra roligaste att minnas av allt de gör är Ann-Katrine och Christina överens.
–Det måste vara Prästosten. Det är så häftigt när
prästerna står där i sina prästkläder och säljer ost på
Tippen. Alla vi som står där och hjälper till har våra
kontaktnät och nästan ingen går förbi utan att köpa,
eller bidra, säger Ann-Katrine di Meo.
–”ICA-Per” sponsrar med osten och Internationella
gruppen arrangerar försäljningen. Det är en mycket
populär aktivitet som hållit på i mer än tio år. Det är
helt fantastiskt, säger Christina Ekstedt.
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BÅDE Ann-Katrine och Christina har varit aktiva i
Internationella gruppen sedan starten. Christina var
ordförande under många år innan arbetet samordnades
med diakonin i församlingen.
Sedan dess är det Ulrica Hamrin som är ordförande,
vilket är en lösning som Christina gillar.
–I Internationella gruppen ska det finnas ideella,
förtroendevalda och någon från personalen. När jag
var ordförande var det lite svårt att få närheten till de
anställda. Men det har Ulrica som själv är anställd
och församlingens pedagog. Det är mycket bra, säger
Christina Ekstedt.
ALLA SOM ÄR intresserade är välkomna att vara med i
Internationella gruppen och hjälpa till. Och det är långt
ifrån bara arbete det handlar om.
Medan Ann-Katrine och Christina berättar om allt
man gör i gruppen fylls borden bredvid oss på med färdiga, härligt doftande lussebullar. Från köket hörs skratt
och samtal som skvallrar om att det är ett glatt gäng
som utgör den Internationella gruppen i Saltsjöbaden.
–Det är absolut ingen börda att vara med. Det är
något man gör med glädje. Och det är inget tvång att
vara med på allt hela tiden. Är man bortrest så är man
och det är inget konstigt med det, säger Ann-Katrine di
Meo. Christina Ekstedt håller med och tillägger.
–Visst gör vi det här för att samla in pengar till nödlidande, men vi gör det också för oss själva, för att vi har
det så trevligt och för gemenskapen.
Fotnot: Det var rykande åtgång på lussebullarna på
första advent...

INTERNATIONELLA GRUPPEN
Internationella gruppen samlar in pengar till nödlidande i världen.
En del projekt är gemensamma satsningar i Svenska kyrkans regi.
Andra projekt är egna som att anlägga brunnar i Afrika i områden
där torkan är svår.
Vill du vara med?
Det finns många uppgifter för frivilliga. Hör av dig till Ulrica Hamrin (08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se) så berättar
hon mer.
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Jag är ett liv

foto: kat c. palasi/ikon

SAMHÄLLSENGAGEMANG

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.

Läs mer Svenska kyrkans
julkampanj på nästa sida.

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223

saltaren nr 6 2017

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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JULINSAMLINGEN

ATT VÄXA
UPP PÅ EN
SOPTIPP
Jag är ett liv

foto: kat c. palasi/ikon

text: anna wahlgren foto: kat palasi/ikon

Min röst ska höras. Min önskan är enkel.
Alla
barn har rätt kyrkans
till ett liv utanjulkampanj,
hot, våld och övergrepp.
I Svenska
som
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

pågår från första advent 2017

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
till trettondedag jul 2018, samlas
Swisha valfritt belopp till 9001223

pengar in till Svenska kyrkans inalla barns
rätt till ett tryggt liv. Tillsammans
kan vi ge fler barn tillgång till försörjning, utbildning och hälsa.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
ternationella arbete för
svenskakyrkan.se/julkampanjen
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Swisha din gåva till 9001223. Tack!
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JULINSAMLINGEN

Sopor, och ännu mer sopor, så långt ögat når. Och en stank av avfall,
avföring och orättvisa. Här, på Manillas största soptipp har Ronald, 11,
och Boyet, 9, vuxit upp.
– Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i Tondo, säger Boyet.
DET GÅR INTE att värja sig mot stanken. Urin, avföring
och ruttna matrester… Utanför ett skjul skäller en fastkedjad, mager hund. En äldre man river upp en plastpåse
och börjar sortera gammal mat. Han lägger små kycklingbitar i en hög. Han samlar till familjens middag.
DET HAR NYLIGEN regnat och vi klafsar i leran. På
den upptrampade sopstigen ligger gamla blöjor, trasiga
glasflaskor och hopknycklad plast.
Vi är i stadsdelen Tondo, där Manillas största soptipp
breder ut sig. Här bor och arbetar tusentals familjer. En
av familjerna är Ronalds och Boyets. Deras föräldrar är
arbetslösa, dessutom missbrukar mamman droger.
Vi hälsar på i familjens krypin, som är tillverkat av
kartongbitar och tygrester. Här finns inga sängar, de sover direkt på marken. På en plaststol, i det ena hörnet,
sitter pojkarnas mamma. Hennes blick är frånvarande.
Hon har en bebis på armen och uppenbarligen ännu ett
barn i magen – som är stor och rund.
– Här växte bröderna upp. De har aldrig gått i
skolan. På dagarna har de sorterat skräp på soptippen
för att hjälpa till med familjens försörjning, säger April
Rose Mosheni Tabrizi, socialarbetare på Bahay Tuluyan.
BRÖDERNA Boyet och Ronald har nyligen flyttat till
Bahay Tuluyan. I dag är de i Tondo för att hälsa på
familj och vänner.
– Våra vänner bor i Tondo, men vi vill ändå bo på
Bahay Tuluyan. Vi vill gå i skolan. Vi vill lära oss saker.
Och vi vill äta oss mätta, säger Ronald.
Brödernas pappa har sett fram emot sönernas besök. Han överraskar dem med en Coca-Cola. Vanlig
Coca-Cola på burk har han inte råd med. Han har köpt
Coca-Cola i en hopknuten plastpåse med ett sugrör
som sticker ut. Ronald och Boyet skiner upp. De tar
emot påsen och dricker snabbt upp läsken. Sen säger de
hej då, och pappan försvinner iväg på en cykel.
BAHAY TULUYANS MOBILA team åker till soptippen ett par gånger i veckan. De leker med barnen och
bjuder på mat. Det var under ett sådant besök som
personalen fick upp ögonen för brödernas familj. Först
var det brödernas lillebror som fick dem att reagera.
– Han var bara fyra månader och han var kraftigt
undernärd. Mamman hade i princip bara matat honom
med vatten sedan han föddes. Det är ett under att han
saltaren nr 6 2017

överlevde. Han togs omedelbart till sjukhus, där han
fick stanna i över en månad. Nu mår han mycket bättre
och har lagt på sig i vikt, säger April Rose Mosheni
Tabrizi, och visar mobilbilder på en leende liten pojke.
Mamman tittar på bilden, men visar ingen reaktion.
I familjen finns ytterligare några syskon, bland annat
en flicka som vill följa med sina bröder till Bahay
Tuluyan. Gång på gång säger hon till volontärarbetaren:
”Jag vill vara med er”. Men mamman vill inte. Hon
tycker att flickan är för liten för att flytta.
– Familjen har levt väldigt utsatt, helt utanför samhället. Inget av barnen fanns registrerade någonstans.
Ingen var vaccinerad och ingen har någonsin gått i
skolan, säger April Rose Mosheni Tabrizi.
Bröderna tvingades tidigt bli självständiga. Sen de lärde sig att gå har de jobbat på soptippen. De har sorterat
skräp och letat efter mat.
– ”Pagpag” kallar vi matresterna. På tagalog betyder ”pagpag” att ”skaka bort smuts”. Vi skakar matresterna så att allt
smuts faller bort. Sen kan vi äta maten, säger Ronald.
KONFLIKTERNA mellan rivaliserande gäng pyr under
ytan och mitt under vårt besök i Tondo blir Ronald
påhoppad av tre barn från ett rivaliserande gäng.
Han släpas på marken och skrapar upp sidan av
överkroppen. Vi är tvungna att fort bege oss tillbaka
till Bahay Tuluyan. Barnen hostar ikapp i bussen på väg
tillbaka till centret. Många barn som lever på gatan har
tuberkulos.
På Bahay Tuluyan får de sin medicin. Sen är det middagstid. De större barnen hjälper till med matlagningen
– i dag serveras svart ris, grönsaker, tofu och kyckling.
Ronald och Boyet äter med god aptit, de lämnar inte
ett riskorn på tallriken.
RONALD VILL bli polis, Boyet vill jobba inom armén.
– Jag drömmer om att få hjälpa andra barn som bor i
Tondo, säger Boyet. De konstaterar att livet ser väldigt
olika ut – här på Bahay Tuluyan och i Tondo.
– Här får vi duscha varje dag. I Tondo duschar vi en
gång i veckan. Då betalar vi för vattnet, säger Boyet.
– Vi saknar våra syskon, men vi vill vara här på Bahay
Tuluyan, säger Ronald.
Det är kväll, och barnen gör sig redo för natten. Bröderna somnar först av alla. De sover tätt intill varandra
på madrasser på golvet. De håller varandra i handen.
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JUL

Less IS MORE
Vi behöver julen och dess glitter och ljus, men vi behöver
kanske mest gemenskapen. Gemenskapen med Gud och
varandra. Anna Höglund skickar en julhälsning som också
är ett tack för nio fantastiska år.

SÅ HAR DET blivit jul igen. Snart skall
julskinkan in i ugnen, granen tas in och kläs
med glitter och färgglada kulor, våra hem
städas och de sista julklapparna skall köpas.
Snart skall tusentals ögon titta på Kalle
Anka, tusentals juleljus tändas och tusentals hyacinters doft åter fylla våra hem.
Igen. Och igen skall tusentals uppleva, att
förväntningarna på julen inte blev så som
vi hade tänkt.
Igen skall tusentals människor våndas
över en högtid, som andas gemenskap och
värme, men som istället, igen, kommer
uppleva ensamhet och kyla.
JULEN KAN kan lätt bli för mycket, för
mycket av det goda blir inte längre gott.
Less is more. Vårt överflöd kan skymma
blicken från det väsentliga, barnet.
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FÖR MIG blir det så tydligt, att julen
handlar om det lilla oskyldiga barnet,
Gud själv, som föddes på en undanskymd plats och som blev en av oss.
Vi behöver julen och dess glitter
och ljus, men vi behöver kanske mest
gemenskapen. Gemenskapen med Gud
och varandra.
EN GEMENSKAP som långt ifrån alla
människor får uppleva men längtar efter.
Många kyrkor öppnar upp för mat och
gemenskap över julhelgen.
Inne stan kan man besöka Immanuelskyrkan och fira ¨Jul i gemenskap¨ under
hela julhelgen.
I vår församling vill vi bjuda in Dig
till en enkel frukostgemenskap på julafton i vårt församlingshem vid 8.30 och

sedan vidare in i kyrkan för gudstjänst
kl.10.00. Alla är välkomna och ingen
anmälan behövs.
MED DENNA JULHÄLSNING vill jag
dels önska dig en välsignad julhelg och
dels säga hej då. Efter nio fantastiska år
som präst i Saltsjöbaden är det dags att
bryta upp.
Jag minns första jul i Saltsjöbaden. Jag
¨slängdes¨ in på ett julspel dagen innan
julafton och skulle spela en av folket.
Alla skall vara med, alla skall med.
Det tycker jag är en tydlig bild av Saltsjöbadens församling som en församling
fylld av delaktighet och kärlek.
Jag minns en julotta för 8 år sedan.
Nästan fullt i kyrkan. Ingen kyrkvärd
(kyrkvärden hade försovit sig). Då sitter
saltaren nr 6 2017
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Foto: Unsplash

en vacker kvinna i folkdräkt i bänken.
Jag frågade henne, om hon kunde ¨rycka
in¨. Det var Berit, en av våra fina och
värdefulla kyrkvärdar, som jag har haft
glädjen att tjänstgöra många gånger med
sedan den där juldagsmorgonen.
Jag minns konfirmander. Calle, Emil och
Christian. Ni är ¨mina¨ konfirmander som
blivit kvar. Tack för allt ni har lärt mig.
Jag minns kyrkans 100 års jubileum.
Jag minns dopbarn och vigselpar, men
jag minns också det svåra i samband
med många begravningar.
Jag minns tågolyckan. Jag minns båtolyckan och den fina minnesstunden, då
vi öppnade upp kyrkan för alla ungdomar, som längtade efter en plats att få
samlas på och bara vara.
saltaren nr 6 2017

TACK ALLA JAG mött, tack för alla
minnen som jag bär med mig in i min nya
tjänst. Jag avskedspredikar söndag den 14
januari kl. 11.00, varmt välkommen!
En God och Välsignad jul
vill jag önska Dig!
Anna Höglund, präst
Din kraft dock bar, och framgent bära
skall, om du blott styr,
hän över hed och stup och forsars fall,
tills natten flyr
och dina änglar ler ur morgonskyn,
som förr en gång de log i barnens syn.
(psalm 275)
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AKTUELLT
IDEELL

STUDIE

”IDAG HAR PRINSEN DÖPTS IN I GUDS GEMENSKAP”

VILL DU VARA MED?

1 december döptes prins Gabriel. I doptalet underströk Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd att
prins Gabriel, precis som alla som döps, döps in i ett sammanhang.
– Genom dopet erbjuds vi samhörighet med Gud, för att få mer kraft att hjälpa till med det goda
och för att våga inse att vi är älskade trots alla vår brister och tillkortakommanden.
Kontakta Saltsjöbadens församling om du vill döpa dig eller ditt barn,
läs mer på www.svenskakyrkan.se/saltsjöbaden

Det finns ett stort engagemang och intresse
för frivilligarbete i Saltsjöbaden, men också
stora behov. Det finns många olika uppgifter
för frivilliga. Hör av dig till Ulrica Hamrin,
08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se,
så berättar hon mer.

365 DAGAR

SAMTALSSTÖD

På instagram kan du följa naturens skiftningar och livet på Skogsö via @merasaltis.
SKOGSÖ

STORT ENGAGEMANG
VI PÅ SKOGSÖ kyrkogård vill passa på
att tacka alla våra besökare för ett fantastiskt år. Ett speciellt tack till alla som
besökte oss under Allhelgona. Det var en
otrolig uppslutning!
Vi vill också passa på att tacka våra fina
ungdomar i Svenska kyrkans unga för
all hjäp med parkering och servering. Ni
förgyllde dagen!
PÅ SKOGSÖ HAR vi märkt en stor
förändring iform av ett ökat engagemang
av vård av gravar och ökat besöksantal på
vår kyrkogård.
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FÖRUTOM ALLA våra gravrättsinnehavare möter vi massor av människor som
använder Skogsö som rekreationsplats,
motionsspår och såklart alla hundar som
är ute och går. Det glädjer oss mycket att
Skogsö kyrkogård numera är en levande
mötesplats.
DET HAR HÄNT så mycket 2017, vi
har fått ny personal, vi har börjat utöka
kyrkogården, en massa spännande projet
har startat och vi ser med spänning fram
emor nästa år. Vi ses 2018!
Personalen på Skogsö

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 präster och samarbete med
Kyrkans familjerådgivning.
Dessutom kan du som församlingsbo
få prata med S:t Lukas samtalsjour. Varje
kväll, 365 dagar om året, kan du som bor i
Saltsjöbaden och som behöver stöd i olika
livssituationer gratis ringa till S:t Lukas
samtalsjour.
S:t Lukas driver mottagningar för
psykoterapi, handledning och konsultation och finns över hela landet. De arbetar
med människors livsfrågor och psykiska
problem oavsett om det rör sig om behov
på individnivå, i relationer eller kring
existentiella frågeställningar.
S:t Lukas samtalsjour för församlingsbor
i Saltsjöbaden 020-64 00 64, ange KOD
FöS 13.
Boka samtal med präst i församlingen
08-748 19 00.

Visste du…
...att du också kan lyssna på
Saltaren? Gå in på svenskakyrkan.se/saltsjobaden/saltaren där hittar du tidningen
både som pdf-tidning och
som taltidning i inläsning av
Gudrun Braugenhardt.
saltaren nr 6 2017
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KALENDER
SÖNDAGEN 17 DECEMBER
11.00 Mässa
Annchristine Björk, präst
Saltsjöbadens sjukhus
16.00 och 18.00 Julkonsert
Traditionella och nya julsånger. Saltsjöbadens kyrkokör och Vokalensemble
Alicia, Stockholm Concert
Orchestra, Ida Falk Winland,
solist, EvaMarie Agnelid och
Katja Själander, dirigenter
Entré: 150 kr (50 kr barn
0-18 år) Biljetter: Synsam
Saltsjöbaden och vid entré
Uppenbarelsekyrkan
LÖRDAG 23 DECEMBER
16.00 och 18.00 Julspel
Maria: Susanne Francett,
Josef: Johan Christensson,
medlemmar ur Kyrkokören, musiker under ledning
av Stefan Gustafson,
konfirmander och ledare,
församlingens barnkörer
under ledning av EvaMarie
Agnelid. Regi Ulrica Hamrin.
Uppenbarelsekyrkan
JULAFTON 24 DECEMBER
08.30-09.45 Drop injulfrukost
Församlingshemmet
10.00 Barnens
julgudstjänst,
Thomas Arlevall, präst.
Uppenbarelsekyrkan

17.00 Julbön
Madelaine Wibom, solist
Uppenbarelsekyrkan
23.00 Midnattsmässa,
Thomas Arlevall, präst,
ensemble ur Kyrkokören,
Alexandra Nefer Linde,
solist.
Uppenbarelsekyrkan
JULDAGEN 25 DECEMBER
07.00 Julotta
Lennart Koskinen, biskop
emeritus, ensemble ur
Vokalensemblen Alicia
Uppenbarelsekyrkan
ANNANDAG JUL
26 DECEMBER
16.00 Jazz i jul
Thomas Arlevall
Musik med Stefan
Gustafson m fl.
Uppenbarelsekyrkan
NYÅRSAFTON 31 DECEMBER
17.00 Nyårsbön
med klockringning
Claes-Otto Hammarlund,
präst.
Uppenbarelsekyrkan
NYÅRSDAGEN 1 JANUARI
16.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund,
präst.
Uppenbarelsekyrkan

TRETTONDEDAG JUL
LÖRDAG 6 JANUARI
11.00 Gudstjänst,
Ulrica Hamrin m fl
Efteråt lunch.
Uppenbarelsekyrkan
18.00 “Musik i vintertid”
Kända melodier med
betoning på julen men även
musikal, film och klassisk
musik. Robert Wells och
Sofia Källgren
Entré: 340 kr
Biljetter: Saltsjöbadens
Bokhandel 08-717 53 12,
www.ticketmaster.se
0771-707070
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAGEN 7 JANUARI
11.00 Mässa
Claes-Otto Hammarlund,
präst, Helene Lebenberg,
solist
Sjötäppan
ONSDAGEN 10 JANUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Mässa
Uppenbarelsekyrkan
LÖRDAG 13 JANUARI
11.00 Julgransplundring
Dansa ut julen, hälsa på
tomten innan granen
”plundras” och slängs ut
Ingen anmälan behövs.
Församlingshemmet

SÖNDAGEN 14 JANUARI
11.00 Mässa,
Cristina Olsson, präst
Thomas Arlevall, präst.
Avtackning av
Anna Höglund
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 17 JANUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell
18.30 Mässa
Uppenbarelsekyrkan
TORSDAG 18 JANUARI
10.00 Babygudstjänst
Uppenbarelsekyrkan
SÖNDAGEN 21 JANUARI
11.00 Mässa,
Claes-Otto Hammarlund,
präst.
Uppenbarelsekyrkan

TORSDAG 25 JANUARI
09.30-12.00 Öppet hus
Babysång & café
Församlingshemmet
SÖNDAGEN 28 JANUARI
11.00 Mässa,
Claes-Otto Hammarlund,
präst. Saltarkören
Uppenbarelsekyrkan
ONSDAGEN 31 JANUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

Onsdag i Saltis
18.00 Fika
18.30 Mässa
19.00 Grupp
Uppenbarelsekyrkan
Med reservation
för ändringar.

ONSDAGEN 24 JANUARI
09.00 Morgonbön
Skogsö kapell

Onsdag i Saltis
18.00 Fika
18.30 Mässa
19.00 Grupp
Uppenbarelsekyrkan
Åsnor, kameler, söta små lamm, herdar och änglar, Josef och
Maria och naturligtvis det lilla Jesusbarnet. Under hela december
kan du komma och titta på julkrubban i Uppenbarelsekyrkan.

En gemenskap. En tillhörighet. Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan, kontakta expeditionen
08-748 19 00, Saltsjöbadens församling, Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden eller saltsjobadensforsamling@svenskakyrkan.se.
ÖPPETTIDER
FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
Måndag, onsdag-fredag kl 09.00-11.30
samt kl 13.00-15.00.
Tisdagar kl 10.30-11.30 samt kl 13.00-15.00
Kontakta oss för att boka tid för samtal, dop, bröllop
eller begravning och för andra frågor.
UPPENBARELSEKYRKAN
Vardagar kl 08.00–16.30
Lördagar kl 09.00–16.00
Söndagar kl 09.00–16.00

Döpta

Nomi Maud Roza Leiner Lindström
Carl Erik Anders Tore Ahlin
Nils Anders Tessmar
Emilia Elisabeth Magnér Pirro
Axel Viktor Sigurd Rude
Marcus Lalle Björn Nordenvall
Edward Lalle Björn Nordenvall
Noomi Anny Maria Eriksson
Karl Axel Gösta Lagerwall

Avlidna

Gunnel Kristina Bengtsson
Ingrid Elisabeth Clevestig
Rut Birgit Johnson
Marianne Juhlin
Eva Maria Kristina Kalldin
Gunnel Kristina Bengtsson
Ernst Roland Sundqvist

SKOGSÖ KAPELL
Vardagar kl 0800-16.00
Lördagar vid förrättningar är kapellet öppet samma tid
som kyrkan, är det inga förrättningar är kapellet stängt
Söndagar kl 09.00-16.00

saltaren
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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 kyrkherde Thomas Arlevall
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DET VAR FREDAG 1 december och Adventssamling enligt tradition med Igelboda och Neglinge skola i Uppenbarelsekyrkan. Det
kom 500 elever från låg- och mellanstadiet och sjöng adventssånger och tände första adventsljuset. Jag berättade för eleverna om
när Jesus red in i Jerusalem och hur folket ropade Hosianna,
som betyder ”Kom och hjälp oss”. Hjälp oss att ta hand om
varandra, leva med varandra i fred. Då behöver vi varandra
för ingen klarar att skapa fred på egen hand.

I KYRKANS VÄRLD är barnen så viktiga att Jesus själv säger
att ”Guds rike tillhör sådana som de.” Och så den där märkliga
berättelsen om Gud, som föds tillsammans med ett litet barn
och som bor i det barnet. Jag tror att Gud föds tillsammans med varje barn, finns där och bor där. I varje barn
bor samma värde, samma rättigheter och möjligheter.
MEN ÄVEN OM jag tror på detta för varje barn, så
vet jag också, att alla inte har samma möjlighet
att använda sina möjligheter, för så ser inte
verkligheten ut. Den kan vara både grym och
hänsynslös. Det finns barn som
hotas och förnedras genom
sexuella övergrepp, barn som
utnyttjas som handelsvaror, som
drabbas värst av krigets vanvett och, om
de kan, flyr för sina liv.

TÄNK DIG EN fotbollsmatch! I laget finns
målvakt, backar, mittfältare och forwards. Det
spelar ingen roll om Zlatan är själva stjärnan i
laget. Han kan inte spela matchen på egen
hand. Alla behövs i laget för att det ska bli
match. Och inte bara spelarna, det behövs
lagledare och det behövs avbytare, det behövs
någon som dömer matchen, någon som tvättar
fotbollsdräkterna (för vem vill springa ut på planen
i smutsiga dräkter?), någon som klipper gräset,
någon som masserar lårkakorna… (fyll på själv).

FINNS DET NÅGOT som berör oss så illa
som när barn skadas? Det är därför så många
människor och organisationer kämpar för att barn
ska få det bättre, i Sverige och utomlands. Svenska
kyrkans internationella arbete är en sådan organisation. Läs i denna Saltaren om vad årets Julkampanj
handlar om. Den är värd att stödja!

PÅ SAMMA SÄTT är det i skolans värld. Det behövs
elever som vill lära sig och lärare som vill lära ut, en
rektor som visar riktning, någon som lagar maten och
en vaktmästare som lagar sånt som är trasigt, någon
som städar (för vem trivs i smutsiga lokaler?), en kurator som tar hand om svåra samtal, en sjuksköterska
som tar hand om den som slagit sig… (fyll på själv)
ALLA BEHÖVS, oavsett om det handlar om fotboll
eller skola. Jag ville säga till eleverna att alla kan inte
vara bra på allt, men alla är bra på något. Vad är du
bra på? Vad är din gåva? För vem vet vad dessa barn
kommer att växa upp till? Någon kanske blir en ny
Zlatan, en annan en stolt lärare, en tredje viger sitt liv
som läkare i Läkare utan gränser och någon kanske
riskerar livet för att kämpa för mänskliga rättigheter.
Vem vet vilka möjligheter som bor i dessa barn?

Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
Ett barn föddes i julnattens timmar och Gud var där.
Varje dag och natt föds barn och Gud är där. Om och
om och om igen. Det är i barnet som vår framtid bor.
Det är hos barnet som ljuset lyser igenom och ger oss
hopp om en värld tillsammans i fred.
En välsignad god jul önskar jag dig!
Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr.
Räddningstimman för världen slår, nu begynner vårt jubelår.
Kristus till jorden är kommen, oss är en Frälsare född. (Julpsalm 114)

THOMAS JUST NU
Missa inte...

Hoppas på...

Ser fram emot...

...Jazz i jul på Annandagen. Stämningsfullt,
vackert och svängigt på en och samma gång.

…snö och skidåkning i Saltisbacken.

...att lyssna på Robert Wells och Sofia Källgren
som åter besöker vår kyrka på trettondedag jul.
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