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Bästa

FÖRSAMLINGSBO!
Får jag be dig om
hjälp? Ge mig fem
minuter av din
tid och svara på
några frågor om
Saltsjöbadens
församling.

Jul
i Saltis

VÄG IN I SAMHÄLLET • ATT FÅ FYLLA FEM • UNIKT SAMTALSSTÖD • DÄRFÖR ÄR JAG MED

foto: Arne Hyckenberg

»TANKEN«

en vän till
mig är smålänning. Han
är uppvuxen
i en ganska klassisk svensk lagom
sekulariserad
familj. De gick
till kyrkan på
första advent
och en och
annan julotta. Men det pratades inte om
Gud eller tro hemma hos dem. Så en dag,
när min vän var i tonåren och var med i
Svenska kyrkans ungdomsverksamhet, så
ville han ta upp frågan med sin pappa för
att få veta: ”Pappa, tror du på Gud?”
Pappan log ett typiskt småländskt pillemariskt leende och gav ett klassiskt
småländskt svar: ”Det är väl klart jag tror
på Gud. Det är ju gratis!”
kanske kan vi med glimten i ögat säga
att ”det är väl typiskt småländskt att
svara så”, om vi generaliserar lite grann.
Men det är faktiskt gratis att tro på Gud.
Julens budskap berättar om hur Gud ger
sin kärlek till människorna och till världen helt gratis. Men frågan som min småländska vän ställer: ”Tror du på Gud?” den har
lika många svar som det finns människor i
Saltsjöbaden.

Pappa, tror
du på Gud?
det finns många olika sätt att tro på
Gud och det finns många olika anledningar
varför någon vill vara med i kyrkan. Tänk
om alla var tvungna att tro efter en given
mall. Då skulle många känna att det här är
inte något för mig. Och då skulle Saltsjöbadens församling förlora mycket av sin
kraft och sitt engagemang och skulle inte
vara den församling som den är idag. För
ingen tror och tänker precis likadant om
livet, eller om Gud.
i saltsjöbadens församling finns det
en del människor som engagerar sig bara
därför att de tycker att kyrkan är viktig
som byggnad mitt i byn. Några brinner
för barnen och ungdomarna därför att
där finns framtidens kyrka. Vissa har sitt
hjärta i musiken och att få sjunga i kyrkans
körer är det bästa som finns. Somliga har
sitt yrke i kyrkans värld. Andra tar sig an
förtroendeuppdrag för att leda kyrkan
på bästa sätt, där de egna yrkeserfarenheterna kommer väl till pass. Ytterligare
några trivs bäst i gudstjänsten och att
bära fram nattvardskärlen är det finaste
som finns.
det finns många olika sätt att vara en del
av kyrkan och av församlingen. Därför att
vi är många olika människor. Och det är
just det som gör kyrkan så spännande.

Döpta
Hanna Viktoria Harge
Livia Cecilia Munthe
Herman Alexander Tiainen
Ellie Matilde Lindberg
Liv Isabell Stanczak Björklund

Det finns plats för oss alla, oavsett hur vår
tro ser ut, eller kanske inte ser ut. I Saltsjöbadens församling vill vi att människor
ska få plats!
och detta råkar också vara julens budskap: Gud vill låta människorna få plats. I
det lilla barnet som föds med hoppet om
en bättre framtid. Precis det hopp som
bor i varje litet barn.
i julevangeliets berättelse ger Gud sin
kärlek helt gratis - för att barn, ungdomar och vuxna ska få plats. Att finna en
tro som bär och att leva sitt liv i kärlek.
Därför att Gud tror på människorna,
tror på oss. Tror att vi kan göra gott för
vararandra.
och därför att utifrån Guds perspektiv,
så är det endast kärleken, som kan rädda
vår värld!
Thomas Arlevall, kyrkoherde
08-749 19 11
thomas.arlevall@svenskakyrkan.se
Ps. Med den här tidningen följer en enkät.
Hjälp oss att vara den församling du vill
att vi ska vara: Fyll i enkäten och ge dina
synpunkter! Just det. Höll på att glömma.
God jul och gott nytt år!

Avlidna
Julie Isabel Ingrid Elfstrand
Celine Ljunglöf Rosenqvist

Kerstin Ing-Brit Hattenbach
Karin Marie Karlsson
Ulf Göran Eckeström
Monica Cassel
Rune Oscar Albin Ekstrand

Anders Georg Lamrén
Hans Valter Hagedorn
Stig Harry Hillerstam
Nils Olof Morén
Arne Stendahl

»SVEPET«

Volontär
Det är roligt att vara volontär! Och viktigt. Ofta får man nya vänner på köpet.
I Saltsjöbaden finns både stora och små
uppgifter för frivilliga. Har du lust att
pröva? Kontakta pedagog Ulrica Hamrin
08-748 19 14 eller ulrica.hamrin@
svenskakyrkan.se så får du veta mer.

foto: Andréas Lindström

Decemberutflykt
Precis när november gått över i december gick årets sista diakoniutflykt
av stapeln. Gamla stan. Tyska kyrkan,
julmarknaden på Stortorget och Stadsmissionen stod på programmet. Allt med
Tommy Zakrisson som guide.
foto: Arne Hyckenberg

1000 besökare på 1:a advent
Söndag 27 november firades första advent i Saltsjöbaden. Närmare 1000 personer sjöng med i ”Bereden väg för Herran” i någon av dagens fem gudstjänster.
Förutom pampig psalmsång bjöd dagen även på vacker körmusik med Saltsjöbafoto: Andréas Lindström, Thomas Arlevall
dens kyrkokör, Vokalensemblen Alicia, Saltarkören och barnkörerna. Utomhus ven
vind och snö, men både adventsglögg, kaffe och korv värmde gudstjänstbesökarna. Den som ville kunde köpa hem lussebullar till förmån för Svenska kyrkans
”Kyrkornas globala vecka” är en återinternationella arbete. >>Se fler bilder från första advent på saltisbilder.smugmug.com
kommande vecka då Sveriges kyrkor
uppmärksammar globala rättvisefrågor. I Saltsjöbaden avslutades veckan
med mässa på domssöndagen med
Saltis gospel. Under veckan fanns
bl a en fairtradeutställning och loppis i
församlingshemmet.

Loppis och gospel

Jazzsväng med Svante

foto: Thomas Arlevall

Det svängde ordentligt när Svante Thuresson tillsammans med pianisten Stefan
Gustafson och basisten Hans Backenroth kyrkans kyrkans valv med skön jazzmusik söndagen innan första advent. Skön musik levererade även förbandet med
elever från Lilla Akademiens och Södra Latins musikgymnasium. Och den fullsatta
kyrkan diggade rejält.

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.

»INTEGRATION«

VÄG
IN
i samhället
text och foto: Arne Hyckenberg

Språkcafé. Ingela Engblom, Birthe Horn och Lotta Ljungman Stenhardt är engagerade i de populära språkcaféerna för nyanlända i Saltsjöbaden.

Förra höstens flyktingkris med stora mängder nyanlända
var en utmaning för det svenska samhället. Många människor behövde omedelbar
hjälp med det mest nödvändiga, som tak över huvudet och något att äta.
I Saltsjöbaden blev församlingshemmet sovsal och nätverk av
frivilliga organiserade insamlingar av kläder och annat nödvändigt. Ett år senare
ser behoven annorlunda ut, men arbetet fortsätter med oförminskad kraft.
–Även om det skett en avmattning med
stängda gränser och en annan politik,
är det lika akut i världen och nöden är
densamma. Varje dag tvingas 42 000
människor lämna sina hem världen över.
Vi blir berörda av det vare sig vi vill det
eller inte, eftersom det är så många som
kommit hit. De är här och världen är här.
Det vi gör, om vi blundar och stänger ute,
kommer att påverka hur vi ser på varandra.
Nu brådskar det att inkludera dem som
redan kommit, säger Annchristine Björk,
präst och samordnare för kyrkans flyktingarbete i Saltsjöbaden.

För Annchristine Björk är det en självklarhet att flyktingarbetet är en del av
kyrkans och hennes eget uppdrag.
–Att vara präst är att vara med
människor i nöd. När vi bryter brödet i
- Man behöver
inte alltid göra så
mycket, påpekar
Annchristine Björk,
präst

gudstjänsten gör vi det med orden ”en
enda mänsklighet”. Det går givetvis inte
att vara till för alla alltid, men det är en
föresats vi måste ha. Vi har olika uppgifter, men vi hör ihop. Vi har lovat att vara
där för världens barn. Det kan ske på olika
sätt, men att vi måste göra det är inget
att diskutera, säger Annchristine Björk.
Vilken insats kan man kräva av sig själv
och andra för att vara där för behövande?
–Man behöver inte alltid göra så mycket. I kyrkan tänker vi ibland alldeles för
mycket på vad vi ska prestera. Det viktiga
är vår hållning till medmänsklighet och att

inte säga en sak och göra en annan. I Saltsjöbaden är vi noga med att olika grupper,
som nyanlända och äldre människor, inte
ställs mot varandra. Det är inte första
gången det är en kris för mänskligheten
och äldre har ofta egna erfarenheter av
en orolig värld som de kan dela med sig
av i samtal. Den som delar med sig gör
också något för sig själv. Rent egoistiskt
vill jag kunna berätta för mina barn om
trettio år, att jag försökte göra något,
säger Annchristine Björk.
Dräglig tillvaro
Just nu bor cirka 35 nyanlända i Saltsjöbaden. Det är både större hushåll och
några ensamstående kvinnor. De är både
kvotflyktingar, från flyktingläger i Uganda,
som fördelats av regeringen till kommunerna och etableringsflyktingar från bl.a.
Eritrea, Somalia och Etiopien. Alla har uppehållstillstånd och kommer att få stanna.
Kommunerna har ansvaret under
etableringsfasen som är två år. Det sker
enligt riksnormen för socialbidrag på
miniminivå, vilket inte är mycket mer än
ett boende och en säng. Det betyder att
det krävs hjälp med mycket för att de ska
få en dräglig tillvaro och så snabbt som
möjligt integreras i samhället.
Två Facebook-grupper är viktiga verktyg för att det ska fungera. Den äldsta
är ”Flyktinghjälpen i Saltsjöbaden” som
startar insamlingar och kanaliserar det
människor vill skänka. Den andra är ”Välkommen till Saltsjöbaden”, för den som
vill engagera sig personligen.
–Det finns en stor och god vilja att
hjälpa till, säger Lotta Ljungman Stenhardt
som koordinerar arbetet med kommunen
och de ideella krafterna i Saltsjöbaden.
Aktiviteter där man träffas
För Lotta Ljungman Stenhardt kom engagemanget naturligt. När det strömmade in
flyktingar till Centralen förra hösten, var hon
bland de många som var där för att hjälpa
till. Idag ser behoven lite annorlunda ut.
–Det är inte lika många som behöver
akut hjälp nu. Men vi hinner ändå inte
med allt det vi vill göra. Det behövs hjälp
att arrangera aktiviteter på fritiden, gärna
i Saltis. Killarna som kommer vill spela
fotboll och flera av tjejernas favoritsport
är basket. Det är inte så lätt att komma in
och hitta träning som inte är på elitnivå.

Vi har en fotbollscup på gång, men det
finns utrymme för hur mycket som helst.
Det kan vara idrott, dans, yoga eller något
annat där man kan vara tillsammans med
andra för integration, säger Lotta Ljungman Stenhardt.
Populära språkcaféer
Lotta Ljungman Stenhardt organiserar
de språkcaféer som hålls varje vecka i
församlingshemmet och på biblioteket.
Birthe Horn och Ingela Engblom ansvarar för torsdagarnas språkcaféer. Det är
också många andra som hjälper till med
caféerna som är mycket populära bland
de nyanlända.
–De som kommit är alla ambitiösa och
önskar att vi inte ska sluta med språkcaféer, även om de nu går på SFI för att
lära sig svenska, säger Lotta Ljungman
Stenhardt.
Ingela Engblom arbetar även med insamlingarna som pågår genom Facebookgruppen.
–Vintern är här och det har varit viktigt
att hjälpa till med varma jackor och skor.
Det har alla nu. Täcken och kuddar har
också varit viktigt, eftersom det varit
problem med värmen. Till helgen är det
dags att julpynta lite. Vår främsta uppgift
är att få våra nya grannar att trivas i
Saltsjöbaden. Tanken är ju att vi från och
med nu ska leva tillsammans, säger Ingela
Engblom.
Motiverade, kunniga och duktiga
Birthe Horn var en av de första volontärerna som började med språkcafé i
kommunen. Hon tvekade inte, när hon
blev tillfrågad att ställa upp som volontär.

Svenska. En introduktion i ”böjningarnas svåra
konst”.

Med 35 års yrkeserfarenhet från Sida och
många resor till krisdrabbade länder har
Birthe Horn nu möjlighet att arbeta på ett
nytt sätt.
–Jag har sett mycket i de här länderna,
men nu är det möten med människor
som gäller utan att behöva skriva promemorior för Sida. Många av dem som
har lyckats ta sig hit har gjort det under
förfärliga omständigheter. De är otroligt
motiverade, kunniga och duktiga och de
kan bidra med mycket, säger Birthe Horn.
Fotnot: Sedan 2015 har Svenska kyrkan satsat extra mycket på arbetet för
flyktingar och asylsökande. Genom våra
partners finns vi i konfliktländerna, i
flyktinglägren och längs flyktvägarna i
Europa. I Sverige erbjuder församlingar
språkträning och mötesplatser av olika
slag, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i
vardagen och lek för barnen. Med anledning av de fortsatta stora behoven i arbetet med flyktingar och asylsökande har
kyrkomötet beslutat att anslå 60 miljoner
kronor per år till och med 2019.

HAR DU ETT RUM LEDIGT?
Dagligen läser vi om fruktansvärda lidanden i Syrien. Tusental människor flyr undan kriget. Till oss i Nacka kommer några av dessa. Nackas uppgift är att ta emot 366 personer
under 2016. De har kommit månad efter månad och kommunen har hittills klarat av att
ta emot dem. De erbjuds undervisning i svenska och i samhällsorientering. Det är viktigt
att de som kommer inte hamnar utanför den svenska samhällsgemenskapen. Bostad har
kommunen också lyckats ordna för de nyanlända fram till nu.
Men nu har ”vi nått vägs ände”. De finns inga bostäder för de 50 personer som kommer
nu under december (2017 kommer det finnas fler bostäder färdiga för inflyttning). Du
som har ett rum ledigt, eller en övernattningslägenhet, anmäl dig att ta emot en flykting.
I den här krissituationen behövs både korta och lite längre hyreskontrakt.
Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse - hör av dig till Nacka kommun tfn 08-718 80 00.
Du kan också maila till maria.fjellner@nacka.se. Det finns mer information under rubriken
”Integration i Nacka” på kommunens hemsida: www.nacka.se

»Var inte
Jag bär bud till er om en stor gl
I dag har en frälsare fötts åt er i Da
Och detta är tecknet för er: n
som är lindat och l

Juloratoriet
Smittande melodier, smäktande arior, medryckande berättelser och pampiga orkesterpartier!
Upplev Juloratoriet av Johann Sebastian Bach
(del 1-3 ) i sceniskt uppförande!
FJÄRDE ADVENT 18 DECEMBER
Juloratoriet kl 18.00, Uppenbarelsekyrkan
Elin Skorup, sopran, Anna Zander, alt, Johan Cristensson,
tenor och regi, Lars Johansson Brissman, bas.
Barockmusiker ur Stockholms Bachsällskap, Saltsjöbadens kyrkokör, Katja Själander, dirigent.
Entré: 150 kr, 50 kr för barn/ungdomar under 18 år. Biljetter: Synsam Saltsjöbaden, vid entrén 1 timme innan.

Jul

Julafton x3
Traditioner är älskade för att de bär våra drömmar och vår längtan. I centrum för julens
traditioner finns ett litet barn. Julafton i Uppenbarelsekyrkan inleds med Barnens julgudstjänst.
När eftermiddagen övergår i kväll samlas vi till
Julbön, där vi får lyssna till 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
10.00 Barnens julgudstjänst, Uppenbarelsekyrkan
Camilla Ulén, präst.
17.00 Julbön, Uppenbarelsekyrkan
Anna Höglund, präst. Madelaine Wibom, solist.
23.00 Midnattsmässa, Uppenbarelsekyrkan
Camilla Ulén, präst, Vokalensemblen Alicia,
dirigent Björn Paulsson.

Juldagsmorgon
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
07.00 Julotta, Uppenbarelsekyrkan
Lennart Koskinen, biskop emeritus,
Michael Axelsson, solist.

e rädda.
lädje, en glädje för hela folket.
avids stad, han är Messias, Herren.
ni skall finna ett nyfött barn
ligger i en krubba«

ul

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!
FREDAG 23 DECEMBER
16.00 och 18.00 Julspel, Uppenbarelsekyrkan
Maria: Susanne Francett, Josef: Johan Cristensson,
musiker under ledning av Stefan Gustafson, kyrkans
barnkörer, medlemmar ur Kyrkokören. Regissör:
Ulrica Hamrin.

i Saltis
Nyår
2016 går över i 2017. Summeringar blandas
med ovisshet och förväntningar. Det gångna
året avslutas med Nyårsbön. Det nya året börjar med Festmässa!
NYÅRSAFTON 31 DECEMBER
17.00 Nyårsbön, Uppenbarelsekyrkan
Claes-Otto Hammarlund, präst.

Annandag jazz
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
16.00 Jazz i jul, Uppenbarelsekyrkan
Annchristine Björk, präst.
Musik med Stefan Gustafson m fl.

NYÅRSDAGEN 1 JANUARI
16.00 Festmässa, Uppenbarelsekyrkan
Claes-Otto Hammarlund, präst. Efteråt festligt
mingel i församlingshemmet.
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»JULINSAMLING«

Att få
fylla

5

Zaid är ett av världens drygt 30 miljoner
flyktingbarn. I tre år har han och hans
familj bott i det jordanska flyktinglägret
Zaatari, nära den syriska gränsen, efter
att ha flytt från kriget. I januari 2017
fyller Zaid fem och ska börja förskolan.
Han längtar dit.
text Susanna Olivin, Viktoria Ekberg
foto: Josefin Casteryd

foto: simon stanford/ikon

Zaid vaknar alltid först i familjen och går
Sorgen
ut till sin lekstuga som hans pappa och
Alla i lägret har förlorat något: hem,
bröder har byggt. Den är byggd av en
arbete och framtidstro. Alla sörjer någon
överbliven presenning och lite staket.
som dödats.
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Men de
Golvet är av sand. Stenar och pinnar är barn som
Zaids
mamma
Iman
att hennes
får leva
i trygghet,
medberättar
mat, rent vatten,
sjukvård och omkan klara
kritiska
år. Zaid har
flytt
från kriget i Syrien
leksaker. Här bestämmer Zaid, och den sorg,bror
ochsina
hans
fru första
har dödats
i ett
bomboch leker nu varje dag i sanden utanför sitt nya hem i flyktinglägret
enda som får komma in är lillebror.
anfall.
Hennes
pappa
trosärha
skjutits
ihjäl.
Zaatari.
I januari
fyller han
fem. Det
hans
viktigaste
födelsedag.
Zaids familj bor i två baracker. En uppOm och när de kan återvända hem vet
Swisha din gåva till 9001223 eller
spänd tältduk mellan dem skapar en liten SMS:a
ingen
och
det råder
sorg över att
FEM till
72905
och ge stor
100 kr.
Låt fler få fylla fem!
innegård för matlagning och skyddar mot
inte kunna påverka vardagen. Att alltid
Det farligaste som finns är att födas in i
pg
90
01
22-3
|
bg
900-1223
fattigdom. Var femte sekund dör ett barn
väder och vind. Totalt är de elva personer. vara i ett vakuum.
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
som inte hunnit fylla fem år. Barn dör av
Det är trångt, men det är deras hem efter
Inga flyktingar får arbeta utanför lägret,
undernäring, infektioner och bristande
flykten från kriget i Syrien.
och det finns få försörjningstillfällen i
omsorg. Vår insats behövs! Genom att
2016-07-01 14:34
–Min fruktaffär gick i konkurs eftersom Zaatari. Livet är en ovärdig väntan som
samarbeta med systerkyrkor och partnerorganisationer i utsatta delar av världet byggdes en militär checkpoint precis
skapar depression och frustration.
den, kan Svenska kyrkans internationella
bredvid oss. Ingen vågade handla och jag
arbete nå fram till de barn som står utan
var rädd att hamna emellan vid strider.
Fredsoasen
skyddsnät och behöver oss som mest.
Därför flydde vi hit, berättar pappa Nimer Många, både vuxna och barn, lider av
Var med oss i kampen mot barnaAl Natoor och fortsätter:
posttraumatisk stress och behoven av
dödlighet! Låt fler få fylla fem!
–Vi tackar Gud att vi kunde resa med
hjälp är större än tillgången.
Swisha din gåva till 9001223 eller SMS:a
hela familjen oskadd hit, och att barnen
Svenska kyrkans internationella arbete
FEM till 72905 och ge 100 kr. Tack!
slapp se kriget.
stödjer psykosocialt arbete i lägret med

Låt fler få fylLa fem!

High five
GESTEN SOM RÄDDAR LIV
I samband med årets julkampanj ”Låt
fler få fylla fem” lanserar Svenska
kyrkans internationella arbete en high
five-skola.
Skolan ska inspirera människor runt om i
landet att dela med sig av sin version av den
populära hälsningsgesten och samtidigt bidra
till insamlingen för att fler barn ska få fylla
fem. Kampanjen pågår från första advent till
den sista januari.
–Julkampanjen ”Låt fler få fylla fem” sätter
fokus på den pågående katastrof som alltför
sällan uppmärksammas i medierna - barnadödligheten. I år lyfter vi exempel om barn
som lever i utsatthet i Jordanien, Myanmar
och Sydafrika,säger Erik Lysén, internationell
chef för Svenska kyrkan.

En osäker framtid
Zaid är alldeles för ung för Fredsoasen,
men hans tolvårige bror Yazan kanske får

en plats. Väntelistan är dock lång. Yazan
har hoppat av skolan. Han brukar istället ta familjens skottkärra och erbjuda
skjuts av varor för att tjäna pengar. Men
senaste tiden har det varit få uppdrag och
han är uttråkad. Zaid däremot har nära till
skratt och vill inget hellre än att få börja
förskolan.
I januari, när han fyller fem, är det dags.
Då ska han få gå, med egen ryggsäck,
den dammiga gatan ner till en av lägrets
förskolor.
–Jag tror det blir roligt. Där finns
många leksaker. Och kakor!

foto: Simon Stanford /Ikon

inriktning på barn och unga. Ett exempel
är fritidsgården Fredsoasen, där ungdomar kan spela fotboll, träna karate, lära
sig engelska, måla, sjunga och framför allt
prata med vuxna.
–Ungdomarna älskar att vara här. Vi
prioriterar de ungdomar som mår sämst.
På kurserna pratar vi mycket om hur
viktig skolan är och många får ny motivation, berättar Mohammed Adam, som är
verksamhetsansvarig.

#5för5 räddar liv
Svenska kyrkan vill uppmuntra människor till
att dela en high five på Instagram, Facebook
eller Twitter i syfte att skapa uppmärksamhet för kampanjen. Varje offentligt delad high
five-bild taggad med #5för5 innebär, att ett
företag skänker fem kronor till kampen mot
barnadödlighet. Då det finns många spännande varianter av en high five har Svenska
kyrkan tagit fram en high five-skola där man
kan lära sig hur man utför enkla och avancerade high five-hälsningar och ta sitt high fivande
till en ny nivå.
–Genom att uppmuntra till att dela en high
five på sociala medier vill vi skapa spridning
för kampanjens budskap. För oss står high
five dels för att fler barn ska få fylla fem, dels
för våra fem rättigheter som vi arbetar med i
kampen mot barnadödlighet – rätten till mat,
rent vatten, trygghet, sjukvård och utbildning.
Vi vill att så många som möjligt ska veta hur
enkelt det är att vara med och rädda liv, genom att high fiva i jul är man med och kämpar
mot barnadödligheten, fortsätter Erik Lysén.

»PÅ GÅNG«

Unikt
SAMTALSSTÖD
Varje kväll, 365 dagar om året kan du
som boende i Saltsjöbaden som behöver stöd i olika livssituationer gratis
ringa till S:t Lukas samtalsjour.
foto: Unsplasch

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 kamratsjälavårdare, präster och samarbete med Kyrkans familjerådgivning.

Dessutom kan du som församlingsbo
varje dag mellan kl 19-24 ringa och få prata
med 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.

Saltsjöbadens Diakoni. Utifrån kristen

Stillhet & Ro

grund ser och bistår Saltsjöbadens Diakoni människor i livets
olika skeden. Vi verkat lokalt, men bidrar också till Stockholms
stadsmission och den globala diakonin. Vi arrangerar t ex aktiviteter för boende på Seniorcenter Sjötäppan och Saltsjöbadens
sjukhus i samarbete med Saltsjöbadens Rödakorskrets, möjliggör familjerådgivning hos S:t Lukasstiftelsen och arbetar genom
insamlingar för att utrota hungern för nödlidande i världen.
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Cirkeldans som tar vid där orden slutar.
7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4 kl 18.30,
Skogsö kapell.

foto: Arne Hyckenberg

Sjung i kör

foto: Arne Hyckenberg

Är du sugen på att sjunga i kör till våren? I
Saltsjöbaden finns flera olika körer för barn
och vuxna. Både för dig som sjungit mycket
och för dig som vill börja sjunga i kör.
Läs mer på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

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 måldo-

foto: Unsplasch

kument 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 svenskakyrkan.se/
saltsjobaden

»KYRKOVAL 2017/VOLONTÄR«
Saltaren stämde träff med två av Saltsjöbadens förtroendevalda för att ta reda på varför de valt att ge
tid och kraft till ideellt arbete i församlingen.
Om varför de ”är med i kyrkan”.

”JAG ÄR MED FÖR...”
foto: Arne Hyckenberg

Onsdagsklubben
Till våren starar en helt ny verksamhet för
barn i åldrarna 9-12 år. Ledare är Christian
Olsmalm (bilden) som varit ledare inom
församlingens ungdomsverksamhet.
Mer info om onsdagklubben kommer på
svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Öppet hus Babysång & café
Lek, prat och fika. Träffa andra barn och
föräldrar. Under ”babysångstunden”
sjunger vi både kända och nya sånger och
barnen får utforska musik och rytmer med
sina sinnen. Torsdagar hela våren 09.0012.00, församlingshemmet, start 19/1.

text: Arne Hyckenberg

Fredrik Sparrman
Jag fick min kontakt med kyrkan genom
tolv år av körsång. Kyrkan är en tillflyktsort och ett andningshål i vardagen, där
det är lätt att vara sig själv. Den står för
värme och kontinuitet.
Jag bekänner mig totalt till de kristna
värderingarna, som är så viktiga i arbetet
med bland annat diakoni, äldreomsorg
och ungdomar.
Inför senaste valet fick jag frågan, om
jag kunde tänka mig att ställa upp i kyrkofullmäktige. Jag frågade Lasse Svensson,
som var kyrkoherde då, om de verkligen
vill ha en agnostisk civilekonom. ”Det är
bra. Det behöver vi”, var hans svar.
I kyrkofullmäktige ser jag som min uppgift att vara ett språkrör och en representant för alla i Saltsjöbaden som är som
jag och inte är så troende, men delar de
kristna värderingarna.

foto: Arne Hyckenberg

Sång, rytm
och lust!

I vår drar barnkörerna igång igen. Vi leker
med sång och musik, jobbar med rösten,
lär oss rytmer. Det kostar inget att vara
med. Ledare för barnkörerna Saltsjöbadens
nya musiker EvaMarie Agnelid (bilden),
erfaren körledare sedan många år.
Datum och tider för barnkörerna kommer
på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

foto: Arne Hyckenberg

foto: Privat

Helena Steen
Jag vill gärna vara med eftersom det
handlar om kärleken och den är universell.
Hade jag bott i Kambodja hade jag kanske
varit buddhist, eller katolik om jag bott i
Italien. Men det här är min kyrka, där jag
började söndagsskolan när jag var fem år.
Det är så mycket man lär sig, när man
går i kyrkan och följer kyrkoåret. Människan är inte genomgod, utan måste
hela tiden lära sig att se kärleken i olika
perspektiv. Jesus har visat vägen.
Jag tycker Nya Testamentet är intressant. Kärleken där är inte straffande utan
generös. Livet är en spännande och ibland
svår resa, där gemenskapen är viktig.
Sitter man ensam, som många gör, är
man inte stark med sin religion. Men är
man många kan man göra skillnad tillsammans.

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

på gång

18/12 - 31/1

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

alla evenemang sker i uppenbarelsekyrkan utom när annat anges

k yrkoherde
Thomas Arlevall, 748 19 11

fjärde advent, söndag 18 december
11.00 Mässa. Saltsjöbadens sjukhus
18.00 Bach: Juloratoriet.
Elin Skorup, sopran, Anna Zander, alt,
Johan Cristensson, tenor och regi, Lars
Johansson Brissman, bas. Barockmusiker
ur Stockholms Bachsällskap, Saltsjöbadens
kyrkokör, Katja Själander, dirigent.
Entré: 150 kr, 50 kr för barn/ungdomar
under 18 år. Biljetter: Synsam Saltsjöbaden
samt vid entrén 1 timme innan.

nyårsafton 31 december
17.00 Nyårsbön.

a dministr ativ a ssist en t
Kerstin Braathen, 748 19 09

nyårsdagen 1 januari
16.00 Festmässa. Efteråt festligt mingel i
församlingshemmet.

k yrkoskrivare
Christina Cervin Enell, 748 19 00

fredag 23 december
16.00 och 18.00 Julspel
Maria: Susanne Francett, Josef: Johan Cristensson, musiker under ledning av Stefan
Gustafson, kyrkans barnkörer, medlemmar
ur Kyrkokören. Regissör: Ulrica Hamrin. Fri
entré.
julafton 24 december
10.00 Barnens julgudstjänst.
17.00 Julbön. Madelaine Wibom, solist.
23.00 Midnattsmässa. Vokalensemblen
Alicia.
juldagen 25 december
07.00 Julotta, Lennart Koskinen,
Michael Axelsson, solist.

trettondag jul, fredag 6 januari
16.00 Mässa. OBS i Fisksätra kyrka!
söndag 8 januari
11.00 Gudstjänst. Sjötäppan
söndag 15 januari
11.00 Mässa.
torsdag 19 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång
& café. Församlingshemmet.
söndag 22 januari
11.00 Mässa.
torsdag 26 januari
09.00-12.00 Öppet hus - Babysång
& café. Församlingshemmet.
söndag 29 januari
11.00 Mässa.

annandag jul 26 december
16.00 Jazz i jul. Stefan Gustafson m fl.

= barnanpassat

foto: simon stanford/ikon

LÄS MER OM JULEN I SALTIS PÅ SID 6-7!

Låt fler få
fylLa fem!

Swisha din gåva till 9001223 eller
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.
pg 90 01 22-3 | bg 900-1223
Läs mer:svenskakyrkan.se/internationelltarbete

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
Arne Celius, förman, 748 19 21
Tom Hedberg, 748 19 22
Patrick Bochmann 748 19 23
Tommy Zakrisson, 748 19 02
Mira Nilsson, 748 19 19
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
kyrkofullmäktiges ordförande
Lars Berglund
Du kan också maila oss:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
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