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Vi firar jul och nyår i våra kyrkor
Nu föds Roslagens norra pastorat
Påven besökte Sverige
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Nu föds Roslagens norra pastorat
Den 1 januari 2017 föds ett nytt pastorat.
Öregrund-Gräsö församling och Frösåkers församling
går samman till ett gemensamt pastorat - Roslagens
norra pastorat.
I överläggningarna mellan våra två församlingar lyfte vi
fram fyra avgörande skäl till detta samgående: En större
arbetsgemenskap, en ekonomisk uthållighet, en bärkraftig förtroendeorganisation samt kraft att värna det
lokala, kombinerat med styrka genom samarbete.
Tillsammans - för Din skull!
Alla vi, som är anställda i Svenska kyrkan i Roslagens
norra pastorat, finns till för Din skull. Vi blir inte fler
anställda, men vi blir en större arbetsgemenskap som
kan stötta och hjälpa varandra för att tillsammans
kunna inbjuda till barn- och ungdomsverksamhet, dop,
konfirmation, vigsel och begravningar, gudstjänster och
andakter, körsång för alla åldrar och konserter, samtals& studiegrupper, café- & sopplunch, stilla dagar och
retreater. Vi ställer upp för Dig genom vårt diakonala/
sociala arbete, genom sjukhusbesök och hembesök,
födelsedagsuppvaktningar och enskilda samtal, med
stöd- och jourverksamhet. Vi ser till att hålla våra kyrkogårdar vackra och ta ansvar för den gravskötsel du vill
ha hjälp med. Vi samordnar det viktiga ideella arbetet
som görs med hjälp av besöksgrupper, kyrkvärdar m.m.
För att allt detta ska fungera på ett bra sätt behöver vi
en bra kommunikation och information och en stabil,
fungerande ekonomi. Vi behöver även se till att våra
mötesplatser - kyrkor och församlingshem - är öppna
och lättillgängliga för alla. Allt detta bidrar du till som
medlem i Svenska kyrkan inom Roslagens norra pastorat. Du betyder mer än Du tror!
Vad ändras när vi nu blir ett gemensamt pastorat?
Istället för två kyrkoherdar blir det nu en kyrkoherde.
Det är undertecknad som blivit anställd som kyrkoherde
i det nya pastoratet. Istället för två kyrkoråd blir det nu
ett gemensamt kyrkoråd som har ansvar för gemensamma frågor i pastoratet. Det kommer också att finnas ett
församlingsråd i varje församling, som har till uppgift
att möjliggöra det lokala: fungerande gudstjänst- och
församlingsverksamhet i våra församlingar.
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När det gäller den lokala församlingsverksamheten så
blir det inte några stora förändringar. Det som är bra
och fungerande lokalt vill vi vara rädda om, men om
det finns något som inte fungerar så bra så vill vi gärna
åtgärda det genom att lyssna lyhört på dig som har förslag och tankar - för att sedan förändra det som behöver
förändras!
Vilka visioner och mål har vi för 2017?
Vi har i samband med budgeten för 2017 formulerat
våra gemensamma visioner vad gäller vårt uppdrag att
fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och
mission i Roslagens norra pastorat:
Visionen om våra gudstjänster: ”Vi vill att våra gudstjänster ska präglas av liv och hopp, där det glada budskapet om Jesus Kristus står i centrum. Vi vill tillsammans be
för, planera och gestalta gudstjänster som vi, var och en,
ogärna vill missa!”
För att förverkliga detta har vi beslutat oss för bl.a. följande målsättningar:
* Att utöka antalet gudstjänster och öka antalet gudstjänstdeltagare. * Att arbeta för att verkligen nå alla
åldrar i alla våra gudstjänster. * Att musik- och körlivet i
söndagens gudstjänster utökas. * Att många är delaktiga
och tar ansvar i våra gudstjänster. *Att alla som har svårt
att ta sig till kyrkan enkelt får kyrkskjuts. *Att vi möjliggör en enkel måltid el. kyrkkaffe efter alla gudstjänster.
Visionen om vår undervisning: ”Vi vill tillsammans
ge, alla inom vårt pastorat, möjlighet att växa som
människor och kristna.”
Visionen om vårt diakonala/sociala arbete:
”Diakonin har till uppgift att identifiera, motverka och
förebygga utsatthet, upprätta människor och skapa
förutsättningar för möten mellan människor. Vi har Jesu
uppdrag att bära varandras bördor.”
Visionen om vårt missionerande arbete:
”All församlingsverksamhet är mission. Vi är alla
utsända att vandra Kärlekens väg i Jesu efterföljd. Vi
vill att allt som sker inom Roslagens norra pastorat
skall präglas av kärlek, respekt och omtanke – med
Jesus Kristus som förebild.”
Låt oss tillsammans förverkliga detta!
Jag önskar Dig ett Gott Nytt Välsignat År!
Erland Söderström
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en Delandets
torsdagskväll
varje månad:

kl 17 Soppa
kl 18 Stilla mässa
kl 19 Vernissage
Boka in dessa torsdagar:
12 januari, 2 februari,
2 mars, 6 april & 4 maj

STILLA DAG
I ”GRÖNA HUSET”
Lördag den 4 februari
kl. 9.00 - 18.00

Anmäl Dig till Kerstin på pastorsexp.
0173-30087, senast den 1 februari.
Max 10 deltagare till varje Stilla Dag först till kvarn! 150 kr/person

Startgudstjänst

för alla åldrar!
vi börjar vårterminen
sönd. den 22 januari kl 11

Barnkörerna sjunger! Kyrkkaffe.

cccw ccc

Julavslutningar &
VÅRTERMINEN !
BabyCafé

Julavslutning den 14 dec

Onsdag kl 9.30-11.30 i Kyrkans Hus

Vi börjar den 18 januari
yuz yuz yuz yuz

Öppen förskola

Julavslutning den 16
Fredagar 9-12 i Gräsö förs.hem
Vi börjar den 20 januari
yuz yuz yuz yuz

Kyrkans Miniorer
Julavslutning den 12 dec
Måndagar kl 13-14.30

Vi börjar den 16 januari i Kyrkan Hus
yuz yuz yuz yuz

Kyrkans Juniorer
Julavslutning den 12 dec
Måndagar kl 15-17

Vi börjar den 16 januari i Kyrkans Hus
yuz yuz yuz yuz

Kyrkans Ungdomsgrupp
Julavslutning den 2 dec kl 18
i Börstils församlingshem

cccw ccc

Vi börjar den 27 januari
i Församlingsgården, Östhammar

Om Du har någon fråga till Annika Wirén
ring tel. 070 - 243 23 01

VÄLKOMNA!
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Vi firar Jul & Nyår
i Öregrund-Gräsö församling!
JULAFTON, 24 dec
Kl 11

Samling kring krubban, Öregrunds k:a

Kl 17-18 Vi ringer in julen med kyrkklockorna:
Öregrunds Kyrkan öppen - Vi lyssnar till
Julmusik & tänder ljus för alla vi bär i hjärtat

JULDAGEN, 25 dec:
Kl 06

Julotta med Kyrkokören, Gräsö kyrka
En extra färja går från Öregrund kl 05.30

ANNANDAG JUL, 26 dec:
Kl 11

Högmässa, Öregrunds kyrka
Kyrkkaffe på Wilmas, 35 kr/pers.

NYÅRSAFTON, 31 dec:

Kl 16.30 Nyårsbön, Gräsö kyrka

NYÅRSDAGEN, 1 jan:

Kl 16.00 Musikgudstjänst vid Nyår
- Erika Enander, solosång
H-P Åblad, nyckelharpa
Anna-Britt B. Sjökvist, orgel
Sen är alla välkomna
på Nyårskaffe i
Öregrunds prästgård

KYRK-KAFFE
på WILMAS
Varje söndag efter gudstjänsten så
erbjuder Kafé Wilmas Kyrkkaffe
kaffe/te, en fralla eller en bakelse för

endast 35 kr
Du är varmt
välkommen till:

Kom - Sjung i kör!
Barnkörerna

Onsdagar kl. 14.30 & 15.20

Ungdomskören

Torsdagar kl. 15.00 - 16.00

Kyrkokören

Onsdagar kl. 18.00 - 20.00

MåBraKören

Fredagar kl. 14.00 - 15.30

Vill Du veta mer - ring:

Barnkörer & Ungdomskör - ring Elin Scott, tel. 076-1670300
Kyrkokör, MåBrakör - ring Håkan Sundin, tel 0173-305 85

_____________

Sång & Musik

I ÖREGRUNDS KYRKA
Lördag 3 december kl. 18.00:

Adventskonsert

Barnkören, Kyrkokören, MåBraKören, Ö-Kören

TISDAGSSOPPA
varje tisdag kl 11.30 - 13.00

Tisdagen den 13 december serveras året sista
Tisdagssoppa på Kyrkans Hus och den 10 januari
är det dags för nya årets första Tisdagssoppa.
Varmt Välkommen till måltidsgemenskap då Du för
bara 40 kr får en välsmakande soppa, smörgås, kaffe
och kaka. Birgitta Westerberg gläder oss ofta med
pianospel under lunchen.

TORSDAGSTRÄFFAR

26 januari och 23 febrari kl 14–15.30
Du är varmt välkommen till vår Torsdagsträff
i Gräsö församlingshem! Vi möts i en glad
gemenskap och serverar alltid kaffe/te och
någon god smörgås! Ta gärna med
dig en vän eller kom själv!

”VIND & VIDD”

16 februari och 27 april kl 19

Vi samlas till ”Vind & Vidd” två gånger under
vårterminen och varje gång får vi möta en spännande och intressant Kulturperson.
Ta med dig en vän eller kom själv till
Kyrkans Hus i Öregrund.
Vi avnjuter tillsammans en härlig
trerättersmiddag, som vår församlingsvärd
Ditte Werner trollat fram!
Vi betalar 120 kr för denna festliga kväll.
Du som vill vara med - anmäl Dig till Kerstin på
Pastorsexp. 0173-300 87 så snart som möjligt senast måndagen innan ”Vind & Vidd”-kvällen.
Först till kvarn...

***
Måndag 12 december kl. 18.30:

Kulturskolans julkonsert
***
Söndag 13 december kl. 18.00:

Luciahögtid

Skolans eleverna i årskurs 6. Arr. Lions.

***
Fredag 16 december kl. 18.00:

Julkonsert med Tina Ahlin
& Jojje Wadenius
med Kyrkokören & Ö-Kören
Entré: 100 kronor

***
Söndag 18 december kl. 11.00:

Julandakt i jazzton

Mix Haxholm; sång Håkan Sundin; flöjt/sax
Joakim Breicha; gitarr

***
Onsdag 21 december kl. 19.00:

Julkonsert

med ”Lady singers”

***
Nyårsdagen 1 januari kl. 16.00:

Musik vid Nyår

Erika Enander, sång HP Åblad, nyckelharpa
Anna-Britt Buss Sjökvist, orgel & piano

***
Kyndelsmässodagen 5 februari kl. 18.00:

Ljusgudstjänst

Kyrkokören & MåBra Kören

5

6

KulturSidan

Månadens Konstutställning i Kyrkans Hus
Under hösten har vi fått vara med om tre intressanta utställningar i Kyrkans Hus. Först fick vi uppleva Astrid
Forselius-Johnsons sina fina målningar från ett långt liv som konstnär, med många motiv hämtade här från
Öregrund. Efter henne fick vi uppleva Annika Danielsson Alméns skisser till de vackra kyrkfönster som nu
finns i Örbyhus kyrka. Hon ställde även ut sina skissförslag till nya kyrkfönster till Svenska kyrkan i Oslo Margaretakyrkan. Denna kyrkas fönster krossades i samband med bombattentatet i Oslo den 22 juli 2011.
I november var det den skicklige fotografen Erik Lundeborg som ställde ut sina fotogafier - ”Öregrund genom
kameraögat”. Vi fortsätter nu med våra konstutställningar i Kyrkans Hus. I vår blir VERNISSAGE i Kyrkans
Hus en torsdag kl. 19 i varje månad. Innan varje vernissage inbjuds vi alla till soppa kl 17 i Kyrkans hus och en
Stilla mässa kl 18 i Öregrunds kyrka.
DECEMBER - Vernissage söndagen 4 dec kl 12.00
BARNENS KONST
Barnen i våra barngrupper har arbetat för fullt med
Adventsfönstret i Kyrkans Hus, som skall vara klart den
1 december. Barnen står också för december månads
Konstutställning i Kyrkans Hus. Kom gärna på vernissage och se de unga konstnärernas tre stora, härliga,
gemensamma konstverk!
Här ser Du barnens bidrag i Öregrunds kyrka i höst...
JANUARI - Vernissage torsdagen den 12 jan. kl 19
BERNDT & MATS NYBERG
”Mats Nyberg är medlem i Uppsala konstnärsklubb.
Han har en lång rad av utställningar, installationer och
motorsågsperformanceskulpterande bakom sig. Ibland
har han samarbetat med sin bror Kurt FD estetik, som
fått en mer filosofisk syn på konsten, skriver och samtalar om konst.
Mats har engagerat följt sin far Berndt Nyberg som fick
en stroke för några år sedan och uppmuntrat honom att
ta tillbaka pennan, träna teckning med vänster hand.
Bernt är förlamad i höger sida och drabbad av svår
afasi där gibberisch blandas med begripliga fraser. ”Allt är borta”, brukar han säga och han syftar då på
konsten och annat som han saknar i sin hjärna. Men
han började teckna och fyllde ett antal block. I våras
trädde ett nytt mer komplext bildspråk fram, tydligare
anknutet till hans stil före stroken. Han gjorde en rad
individualiserade figurer. Kurt frågade honom om de
föreställde personalen. Det kunde han bekräfta.
Berndt har varit dödsdömd av läkarna några gånger,
och som andra strokepatienter drabbats av en tendens
att misstro hans möjligheter att återhämta sig. Det han
har gjort är en hjältebragd, menar Kurt. Hans arbete
med bildernan ger personalen möjlighet att se att det
aldrig är dags att ge upp. Kanske är det därför Berndt
nu är beredd att låta sönerna göra en utställning av
hans bilder efter stroken. Själv har han nu drabbats av
en ytterligare stroke som gör honom nästan blind och
oförmögen att teckna. Så det är kanske de sista bilder
han gjort som nu visas i Kyrkans Hus i Öregrund med
vernissage 12 januari kl 19.00.
Vi kommer att visa hans bilder och som en tribut kommer Mats och jag att visa något som passar samman
med dessa.”
Kurt Nyberg
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FEBRUARI - Vernissage torsdagen 2 febr. kl 19
ERIK LUNDQVIST
”Jag är född och uppvuxen i Örbyhus, nu 24 år och bosatt i Stockholm. De senaste 4 åren har jag studerat på
Arkitekturskolan på KTH samt gjort praktik på arkitektkontor, men detta år har jag valt att spendera på konstskolan Basis som ligger på Södermalm i Stockholm.
Just nu ser jag konsten som en upptäcksresa där jag
söker efter vad det i grunden är som får mig att vilja
skapa. Tidigare trodde jag att motiven i sig gav svaret
på det, att jag tycker om stora berg, stadsmiljöer och
lustiga karaktärer. När jag satt och rannsakade mig
själv angående detta så insåg jag att den listan kan
bli ungefär hur lång som helst. Kanske är dessa motiv
bara slumpmässiga resultat av en mer grundläggande fascination för att titta på, tolka och återge? Detta
tankesätt hjälper mig för närvarande att hela tiden söka
mig utifrån de ramar och tekniker som lätt kan bli allt
för heliga för mig.”
Erik Lundqvist

Adventskonsert med alla körer

Lördagen den 3 dec kl 18 i Öregrunds kyrka

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa
Öregrunds kyrka: kl 18.00 Luciahögtid - arr: Lions

Öregrunds kyrka: kl 18.30 Kulturskolans Julkonsert

Gräsö kyrka: kl 11.00 Högmässa, Stipendieutdelning
& kyrkkaffe i Gräsö förs.hem

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Gudstjänst med små &
stora och Julfest i Kyrkans Hus

Öregrunds kyrka: kl 18.00 AdventKonsert med
Barnkören, Kyrkokören, MåBraKören & Ö-kören

En Delandets kväll: Kyrkans Hus: kl 17 Soppa
Öregrunds kyrka: kl 18 Stilla Mässa
Kyrkans Hus: kl 19 VERNISSAGE

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

Öregrunds kyrka kl 11.00 Högmässa, kyrkkaffe
på Wilmas

Börstils kyrka: kl 11.00 FestHögmässa med
välkomnande av kyrkoherde, flera körer sjunger,
Biskop Ragnar, kyrklunch

Öregrunds kyrka: kl 16.00 Musik vid Nyår, Erika
Enander, sång & H-P Åblad, nyckelharpa & Anna-Britt
Buss Sjökvist, kyrkkaffe i prästgården

JANUARI
DECEMBER
1 sö
1 to
Nyårsdagen
2 fr
2m
3 lö
3 ti
4 sö
4o
2:a sönd i Advent
5m
5 to
6 ti
6 fr
Trettondedag jul
7o
7 lö
8 sö
8 to
1:a efter trettondedagen
9m
9 fr
10 ti
10 lö
11 o
11 sö
3:e sö. i Advent
12 to
12 m
13 fr
13 ti
14 lö
1o
2 to
3 fr
4 lö
5 sö
6m
7 ti
8o
9 to
10 fr
11 lö
12 sö
13 m

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

Septuagesima

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Högmässa, kyrkkaffe
på Wilmas

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

Kyndelsmässodagen

Öregrunds kyrka: kl 18.00 Ljusgudstjänst,
Kyrkokören & MåBrakören

En Delandets kväll: Kyrkans Hus: kl 17 Soppa
Öregrunds kyrka: kl 18 Stilla Mässa
Kyrkans Hus: kl 19 VERNISSAGE

FEBRUARI

Öregrund-Gräsö

14 o
15 to
16 fr
17 lö
18 sö
19 m
20 ti
21 o
22 to
23 fr
24 lö
25 sö
26 m
27 ti
28 o
29 to
30 fr
31 lö

Gräsö kyrka: kl 16.30 Nyårsbön

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Högmässa

Gräsö kyrka: kl 06.00 Julotta med Kyrkokören
Färjan gör en extratur kl 5.30 från Öregrund

Öregrunds kyrka:
kl 11.00 Samling kring krubban, Barnkören
kl 17-18 Klockringning & Öppen kyrka

Öregrunds kyrka: kl 19.00 JulKonsert med
”Lady singers”

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Julandakt i Jazzton,
Mix Haxholm; sång Håkan Sundin; flöjt/sax
Joakim Breicha; gitarr

Öregrunds kyrka: kl 18.00 JulKonsert med
Tina Ahlin & Jojje Wadenius, Kyrkokören & Ö-Kören,
Entré: 100 kr

15 sö
16 m
17 ti
18 o
4:e sö. i Advent
19 to
20 fr
21 lö
22 sö
23 m
24 ti
Julafton
25 o
Juldagen
Annandag jul 26 to
27 fr
28 lö
29 sö
30 m
Nyårsafton 31 ti
Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

4:e efter trettondedagen

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Högmässa
kyrkaffe på Wilmas

”Gröna huset”: kl 9.00 - 18.00 Stilla Dag - Anmäl
dig senast 23/1.

Gräsö förs.hem: kl 14 - 15.30 Torsdagsträff

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

3:e efter trettondedagen

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Gudstjänst med små &
stora, kyrkkaffe i Kyrkan Hus

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

2:a efter trettondedagen

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Högmässa,
kyrkkaffe på Kafé Wilma

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

Fastlagssöndagen

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Högmässa, kyrkkaffe
på Wilmas

Gräsö förs.hem: kl 14 - 15.30 Torsdagsträff

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 11.30 Tisdagssoppa

Sexagesima

Öregrunds kyrka: kl 11.00 Högmässa, kyrkkaffe
på Wilmas

Kyrkans Hus, Öregrund: kl 19.00 ”Vind & Vidd”

Reservation för ev. förändringar - se predikoturerna

14 ti
15 o
16 to
17 fr
18 lö
19 sö
20 m
21 ti
22 o
23 to
24 fr
25 lö
26 sö
27 m
28 ti
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Roslagens norra ser dagens ljus

Elisabet och jag flyttade hem till Sverige igen 2012 i
samband med att jag blev kyrkoherde i Öregrund-Gräsö församling. Året efter, 2013, blev jag av biskopen
utnämnd till kontraktsprost i vårt kontrakt, OlandsFrösåkers kontrakt. Nu gläds jag åt att bli Roslagens
norra pastorats förste kyrkoherde!

Kom och var med
på vårt pastorats
Födelsedagsfest
den 6 januari
kl 11.00 i Börstils
kyrka!
Kontraktsprosten Erland Söderström blir kyrkoherde
i nyfödda pastoratet Roslagens norra pastorat.
Vi ställde några frågor till Erland:
Var är du född?
- Jag är född inom vårt kontrakt, i Films socken. Mitt
första hem, där jag också blev döpt, är lärarbostaden
mittemot Films skola, där min pappa var lärare.
Hur många är ni i din familj?
- Jag är gift med Elisabet sedan 37 år och vi har fem
barn och fem barnbarn.
Var har du varit kyrkoherde innan denna tjänst?
- Jag har varit kyrkoherde i olika församlingar sedan
1989, både ute på landsbygden och mitt i storstan. Först
kom jag till Vendels församling, där jag var kyrkoherde
i två år innan Vendel gick samman med grannförsamlingen Tegelsmora och bildade Örbyhus pastorat. Där
var jag kyrkoherde till år 2000, då jag blev utsedd till
kyrkoherde i Adolf Fredriks församling, som ligger mitt
i Stockholm.
Efter fem år där blev jag ombedd att komma tillbaka till
Örbyhus, så jag lämnade Stockholm och flyttade på nytt
in i Vendels prästgård. Där blev vi kvar i ytterligare
fem år.
Sedan var det dags att prova något nytt. Jag sökte och
fick tjänsten som kyrkoherde i Svenska Margaretaförsamlingen, som har sin kyrka och prästgård mitt i Oslo.
Svenska Margaretaförsamlingen är en stor församling
till ytan - den omfattar hela Norge. Vi var ca 20.000
medlemar i den församlingen. Under åren i Oslo fick vi
bl.a. uppleva den fasansfulla sprängningen av Regeringskvartalet den 22 juli 2011. Eftersom Margaretakyrkan och vår bostad bara låg 180 meter från höghuset
som sprängdes, så krossades nästan alla fönster i kyrkan och i vår bostad...

Biskop Ragnar kommer till oss för att vara med och fira
att vi nu blir ett gemensamt pastorat - Roslagens norra
pastorat!
Vi firar en Festhögmässa med nyskriven musik av vår
egen kyrkomusiker Kristian Fogelqvist. Erland Söderström blir installerad som kyrkoherde. Flera av våra
härliga körer medverkar under ledning av Håkan Sundin, Kristian Fogelqvist, Angelica Örneholm & Torbjörn
Forsman.
Vi får tillsammans uppleva vad som en gång hände när
några österländska stjärntydare vågade lämna sin vanliga
vardag för att ge sig ut för söka efter ett nyfött barn, som
en dag skulle göra sitt uppdrag bland oss mycket tydligt:
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
* * *
Efter vår Festhögmässa blir det lunch i Församlingsgården i Östhammar. Ring till Eva på församlingsexpeditionen 0173-428 08 (senast den 4 jan) och anmäl
att Du kommer på lunchen, så att husmor får veta hur
många som kommer!

Påven Franciskus besökte oss i Sverige
Efter gudstjänst i Lunds domkyrka kom påven
Franciskus till Malmö Arena där han mötte oss
tusentals lutheraner och katoliker för ett gemensamt evenemang – ett historiskt uppmärksammande av reformationen. Oro för klimatet och
kriget i Syrien utgjorde viktiga delar av det tal
som påven höll i Malmö arena:
– De mest utsatta och fattiga drabbas oftast mest,
och de tvingas fly för att rädda sig undan de följder
som förändringar i klimatet för med sig.
Han tog även upp läget i det svårt krigshärjade
Syrien, och kanske gick det att skönja ett inlindat
budskap till regimen, Bashar al-Assad och dess
allierade: – Vi ber om nåd för att de personer, som
ansvarar för detta lands framtid, omvänder sig, sade
påven i sitt tal.
Prioritera enheten mellan kristna!
Det var inget vanligt besök, det som påven gjorde
nu den 31 oktober 2016 i Sverige. Såväl katoliker
som vi lutheraner konstaterar nu att ett halvt årtusende präglat av infekterad konflikt passerat.
Sedan andra vatikankonciliet på 1960-talet har dock
någonting hänt. Lutherska världsförbundet och
katolska kyrkan har, relativt dramatiskt, närmat sig
varandra det senaste halvseklet och påvens besök i
Sverige de här dagarna är en ny milstolpe i det arbete man enträget ägnar sig åt i förhoppning om att
läka historiens sår.
– Vi tänker på detta minne (reformationen) med förnyad anda och är medvetna om att enheten kristna
emellan behöver prioriteras, sade påven i Malmö
Arena.
Gör något varje dag - som sprider fred!
Den 79-årige Jorge Mario Bergoglio, även känd som
påve Franciskus avslutade med ord om fred:
– Det vi ska ta med oss hem härifrån är löftet att
varje dag göra något som sprider fred och förso-

ning, så att vi blir modiga och trogna vittnen för det
kristna hoppet, sade påven som slutord i sitt tal.
En historisk dag på många sätt, den här typen av
gemensamt uppmärksammande av reformationen
har nämligen aldrig tidigare hållits.
Med största sannolikhet kommer en total enighet
dröja, och det väldigt länge. Men man har nu helt
klart tagit nya, viktiga steg på vägen mot enhet och
gemenskap mellan våra kyrkor i samband med
påvens besök i Sverige. Det upplevde jag starkt när
jag tillsammans med 10.000 andra gladde oss åt
påvens närvaro och budskap i Malmö Arena.
Martin Luther
Martin Luther (1483-1546), var församlingspräst i
Wittenberg och en av Europas mest betydande teologer. Han var mycket kritisk mot Kyrkans avlatshandel. (Avlat var ett slags straffeftergift, som man
kunde köpa sig istället för att gå omvändelsens och
bättringens väg.) Luther ville ha en offentlig debatt
om avlatens innebörd och den 31 oktober 1517 spikade han upp ett anslag med 95 kritiska teser rörande
påven och avlaten på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Samma dag 499 år senare – efter ett halvt
årtusende av splittring och oenighet – kom påven hit
till Sverige för att tillsammans med världens Lutherska kyrkor verka för kristen enhet och försoning!
Låt oss mötas till bordssamtal
Under 2017 kommer vi i Roslagens norra pastorat
att inbjuda till öppna bordssamtal i försoningens och
fredens tecken!
Martin Luther inbjöd till sådana samtal för 500
år sedan. Dessa samtal kring Luthers matbord var
präglade av både glädje och sorg, skämt och allvar låt även våra samtal om livet och bibeln och tron ge
plats för både skratt och gråt!
Erland Söderström
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Mötesplats Harg!
Under hösten har vi inbjudit alla intresserade till
nya, spännande möten med olika människor varje
lördag i Hargs prästgård. Hundratals personer i
olika åldrar, från olika länder, med olika bakgrunder
har möts för att göra viktiga upplevelser tillsammans
i en underbar miljö. Kurt Nyberg har varit vår
projektledare och husfar. Vi har vandrat från
Östhammar och Hökhuvud med Harg som mål, vi
har upplevt konstutställningar och SalongsKonsert,
vi har ett par lördagar gått in i den speciella
gemenskapen som man får erfara mitt i retreatens
tystnad, vi har skapat i lera tillsammans under tre
lördagar. Vi har byggt en rakuugn tillsammans ute
på gräsmattan och sedan bränt våra olika konstverk
i den fina uteugnen. Här ser du några bilder från
höstens händelser i Harg:
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Papin
palsta

toivotta voimia syksyyn kaikille teille tänne Roslagenin maisemiin kulkeutuneille suomenkielisille.
Pimeys ja kosteus alkaa hiiviskellä nurkissa ja kietoa meitä omaan harmaaseen vaippaansa. Ei auta,
mukana on matkattava . . onneksi matka kulkee kaiken aikaa seuraava kevättä kohti. Mutta eipäs mennä
asioiden edelle; onhan tässä syyskaudessakin omat valopilkkunsa.
Nyt voi jo kutsua sinua kuuntelemaan Kauneimpia joululauluja.
Niitä lauletaan ja virittäydytään joulunviettoon sunnuntaina
11.12. klo 17 Kirkon talossa, Österbybrukissa. Mukana on MuusikkoMikko Uppsalasta.
Joulujumalanpalveluksia suomeksi vietetään seuraavasti:
25.12. klo 10 Skäfthammarin kirkossa Gimossa
26.12. kl 11 Österbybrukin kirkossa.
Tervetuloa yhteisiin tilaisuuksiimme äidinkielellä!
Kupongen nedanför kan du klippa ur, fylla i och ha till hands. Den är avsedd för att om du skulle behöva
extra stöd att få fram dina önskemål på grund av språkförbristning eller att du drabbats av sjukdom.
Alla olevan kupongin voitte leikata irti, täyttää ja säilyttää. Se on tarkoitettu avuksi sille joka haluaa
yhteyttä johonkin kirkon työntekijään. Teksti siinä puhuu puolestaan. Seurakunnan työtekijällähän ei ole
itsestään selvää oikeutta hengellisiin keskusteluihin sairaaloissa tai palvelutaloissa ilman asianomaisen
siihen antamaa lupaa.
Syysterveisin Virpi Pakkanen-Wiberg, suomenkielinen pappi
tel.070-32 85 074
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - SIELUNHOITOKORTTI
Toivon että luokseni kutsutaan pappi tai seurakunnan työntekijä, jos olen sairauden tai onnettomuuden
seurauksena kyvytön itse sitä tekemään. Luonani saa viettää hartaushetkiä,
puolestani saa rukoilla, minulle saa antaa synninpäästön ja jakaa ehtoollista.
Kotiseurakuntani on: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Mahdollinen kontaktihenkilö srk:ssa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allekirjoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ulf Lindberg
Den 1 november 2016 började
vår nye kyrkvaktmäsare Ulf Lindberg här hos oss i Öregrund-Gräsö
församling. Uffe berättar här om sin
uppväxt, vad han har arbetat med och
varför han ville bli vår nye kyrkvaktmästare.

Jag - ett bagarbarn som gick i föräldrarnas spår
”Jag har växt upp i en mjölsäck”, säger Uffe med
ett skatt. ”Pappa och mamma arbetade på Bageriet
straxt utanför Lövstabruk, i Spjutbo. Mitt rum låg
precis ovanför bageriet. Så jag hörde degmaskinens
dunkande ljud varje morgon när jag vaknade. En sak
bestämde jag mig tidigt för ”Bagare ska jag aldrig
bli”. Jag såg ju hur mina föräldsrarna slet. Nej, jag
ville bli polis eller militär... Jag gjorde praktik i
flottan, men det var inget för mig...
Men polis då, kanske? Men mina kompisar sa: ”Du
är för snäll, du passar inte att vara polis.”
Men så dog mamma innan hon hunnit fylla 60
och några år senare dog även pappa dog... Då
bestämde brorsan och jag att vi skulle körde vidare
med bageriet. Men ett bageri är inte alltid ett så
hälsosamt ställe. Brorsan fick problem med sina
händer, han fick s.k. kontakt-eksem. Han började
i en affär och så småningom blev han säljare.
Jag och min hustru Ann-Sofie bestämde oss för att
fortsatta med bageriet och det gjorde vi ända till 2008.
Då gick det inte längre bl.a. på grund av transportkostnaderna som ständigt ökade. Jag bl.a. körde ända
till Rimbo, när jag skulle leverera bröd...
Men så fick jag en stor, bra kund - Coop Extra i
Östhammar, men så fick jag höra att om vi skulle
få fortsätta leverera bröd till Östhammar så måste
vi leverera bröd till alla Coop-butiker i närområdet.
Men det blev mycket arbete för både mig och
frugan. Så den stressen började visa sig i bl.a. mina
blodtrycksvärden!
Det kändes verkligen svårt att lägga ned bageriet när
man nu visste att man faktiskt hörde till den fjärde
generationen bagare i Lövstabruk, men vi var tvungna
av ekonomiska skäl. Jag blev istället delägare i
Forsa hembageri i Uppsala och började pendla och
arbeta där... Detta var när surdegen blev populär, så
vi satsade stort på surdeg...
Men det tog tid att pendla fram och tilbaka till
Uppsala och vi ville nog inte flytta till Uppsala.
Så 2012 klev vi av.
Öregrund har varit en favoritplats på fritiden
På fritiden är jag gärna ute i skog och mark, vi har en
stuga vid Hållnäskusten, där tillbringar vi mycket av

Ulf Lindberg, vår nye kyrkvaktmästare

ledig tid. Vi älskar att vara ute i båten... Ett populärt
utflyktsmål på sommarna har alltid varit Öregrnd.
Jag har alltid tyckt att Öregrund är en härlig gammal
stad. Det märks att Öregrundare är rädd om sin fina
stad och sin fina kyrka!
Varför sökte Du arbetet som kyrkvaktmästare?
I år, alltså 2016, har jag arbetat som säsongsanställd
vaktmästare i Frösåkers församling och jag trivdes bra
med jobbet. När heltidsarbete som kyrkvaktmästare
blev ledigt här i Öregrund-Gräsö sökte jag eftersom
att jag alltid tyckt om denna vackra plats på jorden.
Jag sökte det här jobbet för att jag tror att jag har
något att ge.
Arbetet som kyrkvaktmästare innebär att man
vörnadsfullt gör sitt jobb i kyrka och kyrkogård. Med
respekt för dess besökare. Jag är en öppen och glad
person, som försöker vara en hjälpande hand i alla
lägen. Församlingsborna kommer jag att möta med
ödmjuhet och respekt. Jag vill vara den som finns
till hands. Jag har blivit fint mottagen av vänliga
arbetskamrater. Jag tror att trivseln på jobbet beror
på att det finns ett varmt förtroende för varandra som
grupp. Man ställer upp för varandra. Vilket betyder att
jag känner mig välkommen. Hoppas att vi får ett fint
samarbete och att jag kan motsvara era förväntningar.
Med vänliga hälsningar,
Ulf Lindberg

Låt fler få fylla fem!
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Zaid ska fylla fem år och längtar efter att börja förskolan. 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.
Zaid vaknar alltid först i familjen och går ut till sin
lekstuga som hans pappa och bröder har byggt. Den
är byggd av en överbliven presenning och lite staket.
Golvet är av sand. Stenar och pinnar är leksaker. Här
bestämmer Zaid, och den enda som får komma in är
lillebror. Zaids familj bor i två baracker. En uppspänd
tältduk mellan dem skapar en liten innegård för matlagning och skyddar mot väder och vind. Totalt är de
elva personer. Det är trångt, men det är deras hem efter
flykten från kriget i Syrien.
– Min fruktaffär gick i konkurs eftersom det byggdes
en militär checkpoint precis bredvid oss. Ingen vågade
handla och jag var rädd att hamna emellan vid strider.
Därför flydde vi hit, berättar pappa Nimer Al Natoor
och fortsätter: – Vi tackar Gud att vi kunde resa med
hela familjen oskadd hit, och att barnen slapp se kriget.
Sorgen över något förlorat
Alla i lägret har förlorat något: hem, arbete och framtidstro. Alla sörjer någon som dödats. Zaids mamma
Iman berättar att hennes bror och hans fru har dödats
i ett bombanfall. Hennes pappa tros ha skjutits ihjäl.
Om och när de kan återvända hem vet ingen och det
råder stor sorg över att inte kunna påverka vardagen.
Att alltid vara i ett vakuum. De som bor i flyktinglägret får inte arbeta utanför lägret, och det finns få
försörjningstillfällen i Zaatari. Livet är en ovärdig
väntan som skapar depression och frustration. Många,
både vuxna och barn, lider av posttraumatisk stress
och behoven av hjälp är större än tillgången. Svenska
kyrkans internationella arbetes partner stödjer psykosocialt arbete i lägret med 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.
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!

Zaid ska fylla fem år och längtar efter att börja förskolan

Fakta om Zaatari
Zataari öppnade för fyra år sedan och idag lever här
cirka 80 000 människor. De allra flesta som bor här
kommer från samma syriska område, Daara.
Hela 58 procent av Zataaris invånare är barn mellan
0-17 år. Varje dag föds det i genomsnitt tolv barn i
lägret.
Det finns ett eget bostadsområde för de barn som har
kommit ensamma hit och man arbetar aktivt för att
hitta barnens släktingar.
Alla i lägret tilldelas matkuponger. Vatten och elektricitet ransoneras.
Det är förbjudet att odla eller bygga i lägret. Det är inte
tillåtet att resa från lägret till Jordanien utan tillstånd
och det är förbjudet att arbeta utanför lägret.
Organisationer som arbetar i lägret skapar arbetstillfällen. Fritidsgården Fredsoasen, som Svenska kyrkan har varit med och startat, har idag 21 flyktingar
anställda som vakter, kursledare och administratörer.
Susanna Olivin & Viktoria Ekberg
Faktaruta julkampanjen: Låt fler få fylla fem
Det farligaste som finns är att födas in i fattigdom.
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla
fem år. Barn dör av undernäring, infektioner och
bristande omsorg. Vår insats behövs!
Genom att samarbeta med systerkyrkor och partnerorganisationer i utsatta delar av världen, kan
Svenska kyrkans internationella arbete nå fram till
de barn som står utan skyddsnät och behöver oss
som mest.
I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2016 till och med januari 2017, samlar
vi in pengar till Svenska kyrkans internationella
arbete för alla barns rätt till ett tryggt liv. Var med
oss i kampen mot barnadödlighet!
Låt fler få fylla fem!
Swisha din gåva till 9001223.
Tack!
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VI FINNS FÖR DIG!
Erland Söderström, kyrkoherde
och kontraktsprost. Hos honom
bokar du dop, vigslar, enskilda
samtal och bikt. Arbetsledare för
all personal. Honom kan Du ringa
när Du vill, i glädje som i sorg.
0173-301 60 (expedition)
076-781 12 34
0173-310 01 (hem)

Tomas Engberg, kyrkogårdsvaktmästare. Arbetar tillsammans
med Ulf, på våra kyrkogårdar i
Öregrund och Gräsö. Ansvarar
för skötsel och underhåll av våra
kyrkogårdar och kyrkor.
0173-469 06
Ulf Lindberg, kyrkogårdsvaktmästare. Arbetar tillsammans med
Tomas, på våra kyrkogårdar i
Öregrund och Gräsö.
0173-469 46

Helena Svensson, pastorsadjunkt.
Finns för dig vid kyrkliga handlingar, som dop, vigsel, begravning, enskilda samtal, bikt och
förstås gudstjänsterna.
Välkommen i livets alla skeden.
070-178 82 81

Ditte Werner, församlingsvärd.
Köksansvarig i Kyrkans Hus och
Gräsö församlingshem.
Ansvarig för lokalvården i
Gräsö församlingshem.
072-720 00 88

Kerstin Johansson, kamrer och
kanslist. Har ansvar för allt som
rör ekonomin. Sköter kyrkobokföringen, gravbok och bokning/
uthyrning av våra lokaler. Finns på
Pastorsexpeditionen på Kyrkans
hus, torsdagar 13-15, och
fredagar 10–12. 0173-311 87
Håkan Sundin, församlingens
kyrkomusiker. Ansvarar för allt
som rör församlingens musikverksamhet i de olika Gudstjänsterna
och konsertverksamheten.
Ansvarar för församlingens körer.
0173-305 85/072-561 88 45
Eva Ekman, församlingsassistent.
Ansvarig för församlingens barnoch familjearbete. Gör hem- och
sjukbesök m.m.
0173-312 28 (arb)

Christian Bonde, församlingsassistent. Ansvarar för församlingens ungdomsarbete och medverkar i konfirmandundervisningen.
070-795 69 76

PASTORSEXPEDITIONEN
Kyrkogatan 11, 742 42 Öregrund
Tel: 0173-300 87
Öppet: Torsdagar 13–15 och Fredagar 10–12
Fax: 0173-315 07
Församlingens Jourtelefon: 076-781 12 34
E-post: oregrund-graso.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.oregrund.nu/kyrkan
Kyrkofullmäktiges ordförande:
KJELL HELLSTRÖM Tel: 0173-311 32
Kyrkorådets ordförande:
MARIE LJUNG EKLUND Tel: 070-748 12 12
KYRKANS HUS/STALLET Tel: 0173-300 90
GRÄSÖ FÖRSAMLINGSHEM
Tel: 0173-334 59
GRÄSÖ KYRKA
Tel: 0173-334 41
ÖREGRUNDS KYRKA
Tel: 076-781 12 34

