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»tanken«

Uppenbarelsekyrkan
har blivit ett gym!
Så har då Uppenbarelsekyrkan blivit ett
gym. Någon säger: ”Det är bra att kyrkan
är modern och hänger med!”
Medan andra säger: ”Ett gym i kyrkan!
Det är väl ändå att gå för långt.”
Men lugn, bara lugn! Det är inte alls som
du tror. Gymmet handlar förstås om det
nya succéspelet ”Pokémon Go” som har
nått även vår gamla kyrka i Saltsjöbaden.
Spelet går ut på att spela som en pokémontränare och fånga så många varelser
som möjligt, men nu i den riktiga världen
genom inlagda GPS-punkter i mobilen.
Det finns olika nivåer i spelet och när du
når nivå 5 kan du besöka ett Pokémon-gym
och träffa andra att tävla mot. Ett gym är
alltså en slags mötesplats där du kan träffa
andra i spelets värld.

där färdigbyggd i maj 1913. Knut Wallenberg hade en dröm om en kyrka mitt
i byn där människor kunde mötas i livets
avgörande gränssituationer. Så var det då
och så är det nu.
Jag tänker på livets början, alla dop i vår
kyrka där familjer, släkt och vänner möts för
att fira den stora glädjen över ett barn. Där
finns föräldrarnas gränslösa kärlek till barnet,
hoppet om att barnet ska få växa upp i frihet
och gemenskap och samtidigt oron över vad
som kan hända barnet på livets farofyllda väg.
Jag tänker på konfirmation, ett sätt för
tonåringen att möta Gud, att säga sitt
eget ja till ”Tro, Hopp och Kärlek” (som
kyrkan kallar Gud i mötet med Jesus Kristus och den heliga Anden) och samtidigt
ett viktigt steg mot vuxenvärlden.

På ett sätt väldigt likt kyrkan, en mötesplats
där du kan träffa andra. Från prästgårdens
balkong så har jag sett en otrolig ökning av
besök kring kyrkan denna sommar.
Barn, ungdomar och vuxna som cirkulerat runt kyrkan med mobilen i handen. Det
får vi allt räkna som ett rejält uppsving vad
gäller sommartidens besöksstatistik. Nu
gäller det bara för oss att komma på hur vi
som kyrka kan ”fånga” alla dessa pokemonspelare innanför kyrkans väggar.

Jag tänker på människor mitt i livet, alla
vigslar i vår kyrka där två människor möts
i lust och nöd, ömsesidiga löften om kärlek
och trohet till döden skiljer dem åt. Som
vore det ord hämtade direkt ur ett mäktigt
kärleksdrama av självaste Shakespeare.

Vår kyrka är, och har varit, en fantastisk
mötesplats i 103 år, alltsedan den stod

Så måste jag också tänka på livets slut.
Kyrkan som mötesplats i sorgen. Alla
begravningar i vår kyrka för att hedra och
minnas människor som vi älskar, människor
som vi sörjer och saknar och längtar efter,
och kyrkan blir en så viktig mötesplats för
familj, släkt och vänner.

Döpta
Thyra Elisabeth Bech-Jansen
Oscar Carl Sixten Johansson
Kaveh Atrak
Philippa Alexandra Atrak
Lucas Maximillian Atrak
Alva Cilia Sparrevik
Åsa Cicilia Lindström
Arthur Robert Mackenzie
Sara Mathilde Vendela Fick
Edvard Carl Johan Hegerin

När många i Saltsjöbaden skakades och
chockades av båtolyckan där tre unga
män skadades och en av dem, Wille, dog,
då blev kyrkan snabbt en mötesplats för
vännerna och familjerna. Många samlades i kyrkan för att få gråta tillsammans, tända ljus, tänka på och be för och
skriva ord till vännen Wille. Vilken tröst
och vilken kraft som fyllde kyrkan från
vännernas sorg och stora saknad. Som
någon så klokt har sagt: ”Sorgen är all den
kärlek som blivit över. Det är därför som
det gör så ont.” Och visst fanns det stor
smärta i kyrkan dessa dagar, men också
stor kärlek!
Så blev kyrkan en fysisk mötesplats, en
kyrka mitt i byn. Men kyrkan blev också en
kyrka på nätet. I samband med båtolyckan blev församlingens Facebooksida
en mötesplats där väldigt många gick in
för att söka information som kunde trösta,
lugna och informera. Över 100 000 personer var inne på församlingens facebooksida
de följande dagarna.
Vår kyrka; en fysisk mötesplats
och en mötesplats på nätet. För
länge sedan sa Jesus: ”Där två
eller tre är samlade i mitt namn
där är jag mitt ibland dem.”
Så har kyrkan varit en plats för
möten, i Saltsjöbaden i mer än
100 år, i den världsvida
kyrkan i nästan 2000 år.
Och än idag är vår kyrka en
fantastisk mötesplats. Det kan
vi vara stolta över.
Thomas Arlevall, kyrkoherde
08-749 19 11
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se

Avlidna
Oscar Carl Gösta Hamberg
Marie-Antonia Leonore Jonsberg

Hegart Olof Bjelkedal
Karin Maria Roth
Nils Björn Wolter von Sydow
Lars Gunnar Idenfeldt
Curt Olof Ramsel
Brita Maria Eklöf
Ann-Marie Larsson
Birgit Elisabet Alyhr
Rolf Otto Alfred Helgesson
Anders Hugo Christensson

Jan Wilhelm Edvard Siwers
Inga-Britta Bengtsson
Per Anders Frejvall
Lars Olof Lodén
Majken Viola Nilsson
Estrid Margareta Olsson
Nils Lennart Ingman
Bengt Herman Johansson
Karl Håkan Leonard Arvidsson

»svepet«

Till minne
av vår organist
Peter Sterner
Gunnarsson som
hastigt avled i slutet av
juni.

Saltsjöbaden Strömstad T/R.

Roligt. Varmt. Blåsigt. Bad.
Bön. Sport. Tankar. Kompisar. Under sommaren har
40 ungdomar ”levt” konfirmationsläger i Strömstad.
Att konfirmera sig i SaltsjöTack Peter, för allt som baden är populärt. Nästa
du gav Saltsjöbadens års sommarläger är helt
församling genom din fullbokat

musik!

Visste du...
...att församlingen driver en förskola? Den heter Nyckelpigan och
arbetar med en unik profil: natur,
musik och andlighet. Nyckelpigan
rymmer avdelningarna Pingvinen,
Duvan, Pandan och Lammet.
Läs mer om förskolan på
www.forskolannyckelpigan.se

Gudstjänst i det fria
I mitten av augusti var det dags för den traditionsenliga friluftsgudstjänsten vid
Grand Hotel. Ett lätt dis svepte in omgivningarna och skapade en nästan trolsk
stämning. Catarina Pap de Pestény sjöng. Thomas Arlevall predikade och Katja
Själander spelade.

Vart är vi på väg?
Nu kan du läsa om församlingens vision,
mission, fokusområden och konkreta steg
de närmsta fyra åren. Allt finns samlat i
vår församlingsinstruktion som är ett
grundläggande måldokument som berättar vad församlingen är och vill vara.
Den beskriver kyrkans grundläggande
uppgift: att fira gudstjänst, bedriva
undervisning samt utöva diakoni och
mission. Du hittar den på webben:
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Somrig mötesplats
Under sommaren firades morgon- och
kvällsmässorna utomhus vid Källan,
gudstjänst- och viloplatsen framför
Uppenbarelsekyrkan.

Kyrkan är vi!
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.

»dopet«

Välkommen!
om traditionerna, högtiden och vikten av det enkla vid dop
text Arne Hyckenberg foto: Arne Hyckenberg, Carl Bengtsson

Det är den tjugonde februari 2016. Ute är det nära noll grader och förmodligen en helt vanlig vinterdag för de flesta. Men i Skogsö kapell är
det ljust, varmt, högtidligt och festligt. Det är Crispin Löwenhielms
dopdag. Familj och vänner är tillresta för att vara med och fira.
Det är långt ifrån alla som döper sina
barn. Många väntar och vill låta barnet
själv avgöra i ett senare skede av livet.
För Crispins föräldrar, Jessica och Fredrik
Löwenhielm, är det en självklarhet att låta
döpa sina barn. Crispins bägge syskon,
Charlie, 9 år och Coco 6, år, är döpta
utomhus i Skåne, av en präst som genom
dop, vigslar och begravningar, blivit som
en familjepräst.
–Det är en del av uppfostran att vi
lever i ett kristet samhälle där viktiga traditioner och ceremonier utspelas i kyrkan.
I våra familjer är vi alla döpta kyrkligt. Det
finns en tradition att förvalta och föra vidare. Det är högtidligare och mer gediget
med präst och det är något vackert med
dopet när man välsignar och välkomnar
den nye lille individen, säger Jessica.
–Jag är inte så speciellt troende, utan
mer kulturellt kristen. Men det känns som
rätt beslut att döpa barnen. I konfirmationen får de själva ta beslutet om vad de vill
tro på, säger Fredrik.
Medvetet val
Valet av Skogsö kapell var medvetet och
naturligt.
–Vi har bott här i sju år och fått en
relation till den här församlingen och till
Thomas Arlevall som är kyrkoherde här.
Jag sjunger i kören och båda de äldre
barnen har gått på körlekis och varit med
i barnkören. Vi kommer kontinuerligt på
gudstjänster genom barnen och kören
och vi känner oss hemma här. Därför
kändes det kul att döpa Crispin i Saltsjöbaden. Det är vårt hem och vi vill befästa
det, säger Jessica.
–Eftersom de andra barnen var döpta
utomhus i en trädgård och på en hed vid
vattnet, kändes det som rätt balans att
välja Skogsö kapell. Det är kyrkligt, intimt,
familjärt och otroligt vackert, säger Fredrik.
Underbar dag
I både Jessicas och Fredriks släkter är
dopet en självklar och viktig sak och alla
som kunde kom för att vara med.

–Vi gillar att fira och tar alla chanser att
göra det stort. Vi är överlyckliga för den
här lilla individen som kommit. Släkten
kom från Göteborg och från Skåne. Det
blev en underbar dag där alla träffades
och umgicks. Vi är jättenöjda med att vi
först hade ceremonin i kapellet och sedan
dopfest hemma, säger Fredrik.
Varmt och familjärt
I Jessicas släkt finns en dopklänning som
var viktig att använda vid dopet.
–Mamma skulle ta med dopklänningen
från Göteborg. Jag, mina syskon och
kusiner är alla döpta i den. Dopklänningen
hade strukits och talats om i veckor, men
sedan glömde hon den när de åkte, så de
fick vända i Borås, precis där man äntligen
kommit ur stan. Det är lite roligt att just
hon som är mest traditionstyngd skulle
glömma den, säger Jessica.
Bland traditionerna, på Fredriks sida,
finns också en dopskål som alltid används.
Den har funnits i släkten sedan 20-talet
och har varit med när Fredriks pappa,
faster, kusiner och barn döpts. Den fanns
förstås också med när Crispin döptes i
Skogsö kapell.
Att vara noga med traditionerna behöver inte betyda att det behöver bli stelt
och stramt i kyrkan.
–Ceremonier och ritualer hindrar inte
att det är personligt varmt och familjärt. Vi kunde välja sånger och dikter.

Jag har skrivit en visa som jag sjungit
på alla barnens dop. Nu sjöng jag och de
äldre barnen en vers var. Det var gulligt.
Fredrik läste dikten ”Besvärjelse” av Oscar
Danielson. Då grät alla, säger Jessica.
Gudfarfar, gudfarmor och gudbror.
När ett barn döps får det ofta gudfäder
(eller faddrar) som ett extra stöd genom
livet från andra vuxna än föräldrarna.
Jessica och Fredrik har tagit det konceptet
ytterligare några steg.
–Crispin har förutom gudfar och gudmor
också fått gudfarfar, gudfarmor och gudbror. Vi har valt dem med omsorg. De ska
vara betydelsefulla personer i Crispins liv
och ha en egen relation till honom, lite som
någon sorts extra föräldrar, säger Fredrik.
Vad ska man då tänka på om man
funderar på att döpa sitt barn?
För Jessica och Fredrik är det det
naturliga och enkla som är receptet.
–Låt de barn som är med ”låta och springa
runt”. Vår erfarenhet är att alla präster är
moderna och lättsamma, säger Fredrik.
–Det är viktigt att göra det glatt och
familjärt, även om det är högtidligt. Det
handlar ju om barn, säger Jessica.
Fotnot: Varje dop är speciellt, oavsett om
det handlar om små barn, konfirmander
eller en vuxen. Och du är aldrig för gammal för att döpas. Läs mer om dop på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden/dop.

Fullsatt. Crispin Löwenhielm döps den 20 februari i Skogsö kapell i närvaro av familj och vänner
som vill vara med och fira.

»kyrkoval 2017/volontär«

”Jag är med
Fristad. Musik. Glädje. Stöd till medmänniskor. Saltaren stämde träff
med fyra av Saltsjöbadens förtroendevalda för att ta reda på varför
de valt att ge sin tid och sin kraft till ideellt arbete i församlingen.
Om varför de ”är med i kyrkan”.
text och foto: Arne Hyckenberg

”...gemenskapen i kyrkan”
Gunilla Engström
Calle Osterman
I årskurs fyra när jag började i Nacka musikklasser släppte jag alla
sociala sammanhang i Saltsjöbaden. När jag sedan ”konfaläste”
fick jag ett ett bra tillfälle att få tillbaka de kontakterna.
Kyrkan har också blivit en fristad och en tillflykt för mig i en
situation med deltidsarbete och höga krav i skolan. Det är relativt kravlöst och vilsamt.
Jag är med i kyrkorådet för att kyrkan är viktig på många sätt.
Den är en samlingsplats och en viktig sådan. När det sker olyckor
som den på Baggensfjärden har kyrkan en ovärderlig funktion.
Men den är viktig i vardagen bara man kommer in i det. Man
finner varandra genom kyrkan och gemensamma intressen. Jag
har regelbunden kontakt med många av dem jag träffat där, de
jag konfaläste med och andra.

”...kyrkan är viktig på många sätt”

Jag tycker om att hjälpa till och bidra med det jag kan, som hjälp
till andra och praktiska saker i kyrkan. Jag är bekännande kristen
och därför vill jag göra insatser i det kristna sammanhanget. Jag
har en bakgrund som socialsekreterare och socialinspektör, vilket
speglar den här inriktningen i mitt liv.
Jag tycker om gemenskapen i kyrkan. Det finns oftast ett
varmt engagemang hos dem som arbetar i kyrkliga sammanhang.
Vi är en av de få församlingar som har opolitiska mandat till
kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Jag tycker det är bra. Politiken
hör inte hemma i kyrkliga sammanhang. Partipolitiken måste
våga släppa sitt grepp om kyrkan.

för...

I kyrkovalet väljs de som ska få förtroendet att styra
kyrkan de kommande fyra åren. Detta sker genom direkta val till kyrkofullmäktige som sedan väljer församlingens kyrkoråd.
Man måste vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt
16 år senast på valdagen för att få rösta i kyrkovalet.
De grupper som är med i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. I Saltsjöbaden fanns det två nomineringsgrupper att välja mellan vid det senaste valet, båda helt
opolitiska.
Nästa kyrkoval sker söndagen 17 september 2017.

Kyrkoval

Mattias Lindberg
För mig kändes det naturligt att ställa upp som förtroendevald
i Saltsjöbadens församling. Jag växte upp med kyrkligt aktiva
morföräldrar på Södermalm och sedan dess har kyrkan alltid
funnits i mitt liv.
Jag har sett så mycket fint arbete utföras genom åren, för
flyktingar och andra utsatta människor, stöd till sörjande. Jag
kände att jag också ville bidra på mitt sätt.
I Saltsjöbadens församling har jag bevittnat ett fantastiskt
arbete med stöd till medmänniskor vid till exempel olyckor, ett
rikt kulturliv och en av Stockholms bästa förskolor.
Sen har vi ju underbara miljöer att vistas på vid Uppenbarelsekyrkan och på Skogsö. Jag hoppas att jag kan bidra till att
församlingen fortsätter utvecklas så att vi även i framtiden kan
vara en kyrka mitt i byn.

”...att jag vill bidra på mitt sätt”

”...kontinuiteten i mitt liv”
Per Jedefors
Kyrkan är och har varit mycket viktig för kontinuiteten i mitt liv,
både innan och sedan jag efter arbete internationellt etablerade
mig i Saltsjöbaden.
Här är mina barn och barnbarn döpta och här har vi firat bröllop
och haft begravningar. Jag deltar med glädje i den varma gemenskap som kyrkan representerar, baserat på gudstro och Kristi
kärleksbudskap. Det har jag med mig från mitt barndomshem.
Musiken samt barn- och ungdomsverksamheten ligger mig
varmt om hjärtat. Med mitt engagemang i kyrkorådet har jag
möjlighet att bland annat lyfta fram de frågorna.
För mig är det viktigt att, utan att behöva hantera partipolitiska övervägande, få fokusera på vad som är bäst för medlemmarna i församlingen. Det ger mig stor tillfredsställelse att
erfarenheter från mitt yrkesverksamma liv kan vara till nytta i
kyrkorådets arbete.

»skogsö«

vår-sommar-höst-vinter

Årstiderna
på Skogsö
text och foto: Arne Hyckenberg

VÅR

SOMMAR

Kyrkogården krattas
Förberedelse för sommarens
blomsterprakt och grönska
Gravlyktor och vinterdekorationer
måste tas bort från gravarna

Grusrensning
Krattning
Busk- och gräsklippning
Större röjningsprojekt
Unga arbetare gör skillnad

Skogsö kyrkogård anses av många vara
en av Sveriges allra vackraste. Läget vid
Baggensstäket och den omväxlande terrängen med gravar både i ordnade kvarter och fritt placerade i naturen gör det
till en fascinerande och spännande plats
som besöks av många människor
Både de som har anhöriga som vilar här
och många andra kommer för rekreation,
eller gudstjänst i kapellet.
Det är ingen tillfällighet att det är så
vackert på Skogsö kyrkogård. Mycket
arbete krävs för att hålla allt i ordning.
Under ett år skiftar uppgifterna för
arbetarna på kyrkogården. Tommy Zakrisson, som är kyrkogårdarbetare, guidar oss
genom årstiderna på Skogsö.
Våren
–Vårbruket är en intensiv period. Hela
kyrkogården måste krattas och det är
ett intensivt arbete med rabatter, buskar
och träd. Det är under våren vi satsar och
hoppas på blomsterprakt och vegetation,
säger Tommy Zakrisson.
Under våren ska gravlyktor och vinterdekorationer tas bort från gravarna för
att underlätta skötsel. Det har gjort en
del besökare bestörta. Men det är viktigt
att det sker inte minst av säkerhetsskäl.
–Det har överraskat folk att vi varit så
noga med lyktorna. Vi har förklarat hur
glaset i lyktorna kan bli till farliga projektiler om de splittras av trimmertråd när
man röjer. Lyktorna medför också ökad
brandrisk när det är torrt under sommaren. Vi har sett begynnande förkolning
runt en del lyktor. De flesta är förstående
när vi förklarar, säger Tommy Zakrisson.
Sommaren
På sommaren råder en annan sorts intensitet på Skogsö.
–Sommaren är sådd och skörd, som en
symbol för hela livet komprimerat. Om
våren gror livet, växer sig starkt, för att
sedan vissna och dö till hösten. Det blir

HÖST
Gångar rensas
Löv samlas in
Röjning av sly
Förberdelser inför
Allhelgonahelgen

en spegel av livets växlingar. På sommaren har vi våra sommararbetare och
kosta på oss att göra stora saker. Det kan
vi inte annars. De är unga människor från
församlingen. De gör ett praktjobb och är
ryggraden i vårt arbete på sommaren. Att
klippa allt gräs på kyrkogården tar över en
vecka för en person. Under försommaren
och till ett par veckor efter midsommar
är det krattning, grusrensning, busk- och
gräsklippning. Det är också en del större
röjningsprojekt. I år blev det tre containrar
med sly. Vi har också renoverat två trädgårdsgångar. Vi tar bort det slarviga och
övergivna så att form och struktur ska få
träda fram.
Ett problem under sommaren är tillgången på vatten. När det är torrt räcker
de tre brunnarna på kyrkogården inte till.
Vattnet räcker under torrperioder bara till
askgravplatsen och gravarna som sköts
av församlingen. Det finns olika förslag till
lösning av problemet.
Hösten
Under hösten minskar behovet av gräsklippning. Nu är det istället mängder av
löv som måste hållas undan. Gångarna ska
hållas fria och alla löv samlas in. Det är
ett jättejobb som helst ska vara klart till
Allhelgonahelgen.
–Till den helgen måste allt vara spot
on så att människor kan komma med sina
lyktor. Allhelgona är kyrkogårdens stora
”dag”. Då får vi lön för mödan. Har vi gjort
ett bra vår- och sommarjobb blir den dagen bra. Då är det lång kö till parkeringen
och över tusen besökare. På kvällen
glittrar hela kyrkogården. Jag tror att vår
tradition att tända ljus från Allhelgona och
hela vinterhalvåret vittnar om en outtalad
andlighet.
Vintern
Efter allhelgona kan man utföra större
arbeten som man inte kan göra på sommaren, som röjning av större sly och

Tommy Zakrisson: –Det är ett privilegium att
få arbeta på kyrkogården. Det är en fantastisk
plats med många fantastiska människor.

underhåll av redutterna, de gamla försvarsanläggningarna på området.
–Vinternätterna i det gamla bondeåret
inleder vinterhalvåret. Motsvarande tid på
våren inleder sommarhalvåret. Det är en
rytm mellan sista oktober och sista april.
På kyrkogården liknar höst- och vinterarbete varandra. Vi sköter också marken
vid kyrkan. Det blir sammanlagt 6 hektar
att hålla reda på. Man får planera arbetet
väl. Så fort det är begravning stoppar allt
maskinjobb. Vi ska helst göra jobbet och
vara osynliga, men finnas till hands.
Tommy Zakrisson brinner för arbetet på
kyrkogården.
–Det är ett privilegium att få arbeta på
kyrkogården. Det är en fantastisk plats
med många fantastiska människor. Jag vill
jobba aktivt för kyrkogårdens besökare
och få med dem i arbetet under hela året,
inte bara under Allhelgona. Församlingens berättelse är en del av arbetet. På
kyrkogården finns det många berättelser.
Jag jobbar gärna med att förankra det i
lokalsamhället, till exempel med besök av
skolklasser, så att det blir kyrkan mitt i
byn, säger Tommy Zakrisson.

VINTER
Röjning av större sly
Underhåll av redutterna
Snöröjning

»på gång i höst«

Vandra!

Startgudstjänst
Uppstart! Höststart! Nystart! Vi börjar hösten med
traditionsenlig ”Startgudstjänst för en härlig hösttermin”!
Saltarkören, Kyrkokören, Vokalensemblen Alicia, präster,
musiker, frivilliga m fl! Programmet fortsätter sedan på
Skogsö med ”Konst på Skogsö - Vad är en människa?”
Söndag 11 september kl 11.00, Uppenbarelsekyrkan, 13.00 Skogsö kapell

Vad är en människa?

Människor i alla tider har funderat över vad en människa är, hur det är möjligt att
vara och hålla ett helt liv fullt ut som människa. Vad håller och vad håller inte, och
när det inte håller, vad gör vi då? Likaså finns i människans historia spår av tro.
Spår av en sökan eller längtan efter en tro.
I dagens läge ställer frågan om världen och världsläget oss inför stora utmaningar. Hur hittar vi en tro och bevarar vi vår tro på människans absoluta värde? Hur
tänker vi på oss och på tiden framöver? På framtiden? Välkommen att undersöka
och bearbeta tro och övertygelse från olika håll och se vart spåren leder. Detta gör
vi med inbjudna gäster i form av mässa, samtal och film några onsdagskvällar.
(Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden )
Vi har också en samtalsgrupp kring existentiella frågor med olika teman:
27/9 förlåtelse, 18/10 försoning/nåd, 8/11 döden. Samtalsledare är Annchristine
Björk psykoterapeut och präst. Anmälan: annchristine.bjork@svenskakyrkan.se
senast 21/9. Platserna är begränsade, vid fullt gäller först anmäld.

Stillhet & Ro
Rörelsemeditation som tar vid där
orden slutar. 20/9, 4/10, 18/10,
8/11, Skogsö kapell kl 18.30.

Vandringsgruppen är i gång!
18/9 Stjärnvandring till St Jacobs
kyrka i Kungsträdgården. Där strålar
vi samman med pilgrimer från andra
församlingar. Start med mässa kl 11 i
Uppenbarelsekyrkan för dem som vill.
Kl 12 vandrar vi till Fisksätra, därifrån
tar vi oss till Slussen med Saltsjöbanan
Från Slussen vandrar vi till S:t Jacobs
kyrka och firar mässa kl 15. Medtag
SL-kort och matsäck.
6/10 Vi ser föreställningen ”Den långa
marschen” på Stadsteatern kl 19.30.
Kostnad 80 kr, obs anmälan till
camilla.ulen@svenskakyrkan.se
25/10 Höstvandring. Vi möts i Uppenbarelsekyrkan kl 11.45 för andakt. Därefter vandrar vi tillsammans. Vandringsled
meddelas senare. Medtag matsäck.
8/11 Allhelgonavandring från kyrka till
kapell. 11.45 andakt i Uppenbarelsekyrkan, därefter vandrar vi till Skogsö
och avslutar med meditationsandakt i
kapellet ca kl 14.30.
Frågor: Camilla Ulén, 076 125 07 13,
camilla.ulen@svenskakyrkan.se

Livets pärlor

En samtals- och skapargrupp med
”Livets Pärlor” i fokus.
Ofta flyter tankarna friare när vi
samtidigt använder våra händer.
I höstens öppna samtalsgrupp kommer
vi mötas i enkelt skapande och i samtal
kring livets frågor och funderingar.
Samtal och skapande utgår från
Martin Lönnebos Frälsarkrans. Någon
har kallat den för ”Livets och Själens
flytboj”.
Vi ses var tredje onsdagkväll under
hösten. Ingen kostnad. Start 28/9 kl
19.15 i Församlingshemmet. Mässa
Rörelse, andning och koncentration .
med Livets Pärlor kl 18.30 i kyrkan
Tisdagar 09.30 - 10.30, Församsamma kväll för den som vill.
lingshemmet. Ledare: Lisbet WennerFrågor/anmälan Camilla Ulén, 076 125
ström, 466 96 76.
07 13, camilla.ulen@svenskakyrkan.se

Qigong

Sjung
...Barnkör

sång, rytm och lust!
Körlekis 4-5 år, Barnkör 6-8 år
Diskantkör 8-10 år. Körlekis leker med
sång och musik. I Barn- och Diskantkörerna jobbar vi vidare med rösten, lär oss noter och rytmer. Vi
kommer också sätta upp en musikal med bla sånger från filmen
”Frost”. Ledare för barnkörerna är Marie Söderberg som jobbat
med barn- och ungdomsverksamhet i flera musikskolor. Körlekis
övar tisdagar 15.30-16.00 i Församlingshemmet. Barn- och Diskantkörerna övar tillsammans tisdagar kl 16.15 - 17.15 i Församlingshemmet. Det kostar inget att vara med!
Anmälan: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se • 08-748 19 00

...SaltisGospel

glädje, energi och sväng!
Projektkör under oktober och
november för dig som vill sjunga
gospel. Mikael Stenbaek är en erfaren körledare som kommer att leda
projektgospelkören.
Kören övar 18/10, 25/10, 8/11 och 15/11 kl 19-21 i Församlingshemmet/kyrkan. ”Finalgudstjänst” på Domsöndagen 20/11
Anmälan: saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se • 08-748 19 00
OBS Begränsat antal platser. Först till kvarn som gäller!

...Saltsjöbadens
Kyrkokör

blandad kör med 32 körsångare!
Nu söker vi 2 sopraner, 1 tenor och
1 bas. Under hösten framför kören
Requiem av J Rutter och Juloratoriet
av J S Bach. Vartannat år åker kören
utomlands på konsertturné. Du ska
ha en god körvana och notläsningsförmåga. Provsjungning
tillämpas.
Vid intresse: kontakta organisten och körledaren
Katja Själander, 076-1250715, katja.sjalander@svenskakyrkan.

Info om alla våra körer hittar du på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Retreat ”Här & nu”

Vi prövar ett sätt att finna stillhet och närvaro mitt i det
som är våra vanliga liv, vår vardag. Du finner din egen form
av retreat och avsätter tid för stilla stund, meditation och
vandring. 8-12 november, Uppenbarelsekyrkan.
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Colombia & Indien

Höstens första tisdagslunch tar oss på en bildresa utomlands. Anna Eliasson berättar om sin
volontärresa till Colombia och Indien.
Tisdag 13 september kl 12.00, Församlingshemmet, anmälan senast 9 september, 08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
TIPS: Lunchandakt 11.45, Uppenbarelsekyrkan

Mäster Wolfgang
Höstens andra tisdagslunch blir med musikaliska förtecken. Saltarkören bjuder på sång med
rubriken ”Mäster Wolfgang”.
Tisdag 11 oktober kl 12.00, Församlingshemmet, anmälan senast
7 oktober, 08-748 19 14, ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
TIPS: Lunchandakt 11.45, Uppenbarelsekyrkan

en kvarts paus

Ta en kvarts paus i vardagen. Fyll på med musik,
ord och tystnad. Enkelt och nära.
Lunchandakt, tisdagar kl 11.45, Uppenbarelsekyrkan

skogsömorgon

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

Samtal & mässa

Mitt i veckan. Ett tillfälle att prata och dela det
som är viktigt i livet. Vi avslutar med nattvardens
gemenskap.
Samtal & mässa, onsdagar kl 18.30, Uppenbarelsekyrkan.

varje söndag

Musik. Texter. Bön. Tystnad. Rörelse. Närhet att ta
med sig in i vardagen.
Gudstjänst/mässa, söndagar kl 11.00, Uppenbarelsekyrkan

Saltisbilder. Konserter, människor, gudstjänster, miljöer,

stämningsögonblick, bilder från grupper och händelser.
1000-tals bilder från livet i Saltsjöbadens församling hittar
du på saltisbilder.smugmug.com

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

på gång

11/9-30/10

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges
Öppet hus Babysång & café.
Lek & Sång. Prat & Fika. Träffa andra barn
och föräldrar. Under ”babysångstunden”
sjunger vi kända och nya sånger tillsammans.
Varje torsdag 09.00-12.00, Församlingshemmet, musikstunder: kl 10.00 för barn 1
år och uppåt kl 11.00 för barn 0-1 år
söndag 11 september
11.00 Startgudstjänst
Saltarkören, Kyrkokören, Vokalensemblen
Alicia, präster, musiker, frivilliga m fl!
13.00 ”Konst på Skogsö - vad är en
människa?” Skogsö kapell.
tisdag 13 september
11.45 Lunchandakt.
12.00 Tisdagslunch ”Colombia & Indien”.
Anmälan senast 9 september, 08-748 19 14,
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
 nsdag 14 september
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Samtal & Mässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.
söndag 18 september
11.00 Mässa.
12.00 Stjärnvandring till S:t Jacobs kyrka
måndag 19 september
19.00 Kyrkofullmäktige.
tisdag 20 september
11.45 Lunchandakt.
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.
 nsdag 21 september
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
09.30 Kyrka -För-Skola. Roliga sånger,
fruktstund, ljuständning
18.30 Samtal & Mässa.
söndag 25 september
11.00 Mässa med konfirmation.
tisdag 27 september
11.45 Lunchandakt.
 nsdag 28 september
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Samtal & Mässa.

söndag 2 oktober
11.00 Välkommen hem gudstjänst!
Strömstadskonfirmanderna, Kyrkokören
tisdag 4 oktober
11.45 Lunchandakt.
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.
 nsdag 5 oktober
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Samtal & Mässa.
söndag 9 oktober
11.00 Min Kyrka.
tisdag 11 oktober
11.45 Lunchandakt.
12.00 Tisdagslunch Mäster Wolfgang.
Anmälan senast 7 oktober, 08-748 19 14,
ulrica.hamrin@svenskakyrkan.se.
 nsdag 12 oktober
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Samtal & Mässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.
söndag 16 oktober
11.00 Mässa.
tisdag 18 oktober
11.45 Lunchandakt.
18.30 Stillhet & Ro. Skogsö kapell.
 nsdag 19 oktober
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
09.30 Kyrka -För-Skola.
18.30 Samtal & Mässa.
söndag 23 oktober
11.00 Mässa. Saltarkören
tisdag 25 oktober
11.45 Lunchandakt.
12.00 Höstvandring.
19.00 Kyrkofullmäktige.
 nsdag 26 oktober
o
09.00 Morgonbön. Skogsö kapell.
18.30 Samtal & Mässa.
19.00 Au Pair Café. Församlingshemmet.

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

k yrkoherde
Thomas Arlevall, 748 19 11
a dministr ativ a ssist en t
Kerstin Braathen, 748 19 09
k yrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00
församlingsadministratör
gravärenden
Micke Jakobsson, 748 19 20
präster
Anna Höglund, biträdande kyrkoherde
748 19 12
Annchristine Björk, 748 19 10
Camilla Ulén, 748 19 13
församlingspedagog/diakoniansvarig
Ulrica Hamrin 748 19 14
k yrkomusiker
Katja Själander, 748 19 15
vaktmästare k yrk an och skogsö
Tom Hedberg, 748 19 22
Patrick Bochmann 748 19 23
Ekonomi, 748 19 07
Förskolechef Lena Åhman Blom, 748 19 35
Förskolan Nyckelpigan, 748 19 31-34
kyrkorådets ordförande
Anita Müllern-Aspegren, 748 19 08
Du kan också maila oss:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Saltsjöbadens församling
Kyrkplan 2, 133 34 Saltsjöbaden
Tel 748 19 00 Fax 717 49 09
saltsjobaden.forsamling@svenskakyrkan.se
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söndag 30 oktober
11.00 Mässa.

svenskakyrkan.se/saltsjobaden
facebook.com/saltsjobaden
twitter.com/merasaltis

