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Invigning av Frälsarkransstigen
När detta skrivs arbetas det för fullt på Frälsarkransstigen vid Ljusterö Prästgård. Snart kommer stigen
att vara lagd. Sedan ska de olika stationerna markeras
med skyltar, som presenterar Frälsarkransens pärlor.
Fredagen den 24 juli kl. 10.00 planerar vi invigning.
Vi får möjlighet att vandra vår nya korta pilgrimsled,
som även ska vara tillgänglighetsanpassad.
Vi får veta mer om bakgrunden och hur den kan
användas.
Efter invigningen är den som vill välkommen att
stanna på fika i prästgårdsparken.
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Äntligen är sommaren här.
Men vi vet alla att det blir en
sommar i skuggan av covid-19.
En del har drabbats personligen
på olika sätt. Alla påverkas
vi på något vis. Och många
börjar tröttna. Längta efter
ett vanligt liv igen. Att få fylla
upp depåerna av livsglädje. Det
är förrädiskt frestande nu att
släppa på försiktigheten.
Inför den här sommaren har
vi i Svenska kyrkan i Österåker brottats med utmaningen
att hitta en balans mellan att
erbjuda välbehövliga rum för
existentiell påfyllnad, utan att
bidra till att öka smittrisken.
Vi har till sist landat i beslutet
att öppna upp för gudstjänster

igen. Utomhus. Kyrkorummet
blir denna sommar Guds fria
natur. I kalendariet finner du
sommargudstjänsterna listade.
Men vi har även beslutat att
inte erbjuda några musikevenemang eller konserter i Österåkers pastorat i sommar. Vi
bedömer att dessa är svåra att
genomföra på ett säkert sätt.
Naturen är en läkare för oss,
både kroppsligt och andligt
och här i Ljusterö-Kulla är vi
välsignade med en fantastiskt
rik och vacker natur. I sommar
försöker vi mer än tidigare
använda oss av det. Att finna
alternativa mötesplatser, såväl
sociala som andliga. Om det
kan ni läsa i bladet. Och vem

vet, kanske blir denna sommar
inte ett undantag, utan början
på något nytt? Nya traditioner.
Nya sätt att samlas, fylla på
livsglädje och ge själen näring.
Må denna sommar öppna för
nya välsignelser!
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Sommar i skuggan av covid-19

Mer information om vad som händer i församligen hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/osteraker/ljustero-kulla-forsamling
redaktion
Karen Holm
Erik Tegenborg
Bisse Thyrberg
Ellinore Nilsson

församlingsbladet

Karen Holm,
församlingsherde

Foto: Karen Holm

Öppna Prästgården utomhus
Vi har nu åter öppnat upp möjligheten att
komma till Ljusterö Prästgård för en kopp
kaffe i samband med expeditionstiden onsdagar och fredagar kl. 10.00–12.00.
Vi håller till utomhus och vädret sätter
gränserna. I vårt tält bredvid entrén till
prästgården står fika uppställt och den som
vill får ta och sätta sig i trädgården eller på
altanen på baksidan av huset.

Evening Prayer, often called Evensong, is
the traditional service when people worship
in the late afternoon or early evening with
a lot of singing for the congregation to join
in.
Let our songs rise up before you like
incense O Lord, and our lifted voices like an
evening sacrifice.

Söndag 21 juni, klockan 11.15
Sommargudstjänst i Wira Bruk. Erik Tegenborg, musiker.
Karen Holm, präst. Kyrkkaffe.
Söndag 28 juni, klockan 11.15
Sommargudstjänst vid Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Johanna Gherman, präst.

Vandra pilgrimsleden

Open Church in Summer

Join us every Wednesday and Friday for a
jolly good time of fika and lively chats at
the vicarage. Welcome to visit the Church
for sight-seeing or a time of quiet meditation. You can book for a free Church
guide in english. Welcome to Sunday
services in summer.
Time: 10.00–12.00
It is our hope that this summer will be
an opportunity for each of you to spend
some time in relaxation and with people
you love, enjoying the beauty around us
in ways that refreshes the soul after all we
have been through in the year.

Reducerad matkasseservice
Möjligheten för personer i riskgrupper att
få matkassar packade på Tempo kommer att
fortsätta under sommaren, men i reducerad
omfattning för att vi ska klara semestrar
och övrig sommarverksamhet i pastoratet.
Från och med vecka 28, den 9 juli, kommer

21 juni–30 augusti

Söndag 5 juli, klockan 11.00
Sommargudstjänst på Ljusterö hembygdsmuseum. Erik
Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.

På en pilgrimsvandring vårdar du både
kropp och själ. Samtidigt stillar du din
nyfikenhet. Vad möter du bortom vägkröken, och inom dig? Karta finns att
hämta i Prästgården och i kyrkorna.

Söndag 12 juli
klockan 11.00
Sommargudstjänst vid Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg,
musiker. Valentine Aderibole, präst.
klockan 17.00
Evening prayer in Summer outside Ljusterö Church. Erik
Tegenborg, musician. Valentine Aderibole, priest.

Fakta
Längd: 2,6 km Terräng: Kuperad, bitvis
brant. Tidsåtgång: ca 1,5 timme. Adress:
Skallbaravägen, Ljusterö

Söndag 19 juli, klockan 11.15
Sommargudstjänst vid Roslags-Kulla kyrka. Liv Skareng,
musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 26 juli, klockan 12.00
Sommargudstjänst på Husarö. Christina Björsund, musiker. Karen Holm, präst.

Öppen kyrka i sommar

Roslags-Kulla kyrka är i sommar öppen
som vägkyrka. Passa på att uppleva denna
unika och historiska kyrka. Nytt för i
sommar är en kyrkvandring för barn, där
du letar efter kyrkmöss. När ni är trötta på
att titta på kyrkan finns det fika.

Söndag 2 augusti, klockan 12.00
Sommargudstjänst på Ingmarsö. Karen Holm, präst.
Söndag 9 augusti, klockan 11.00
Sommargudstjänsti vid Ljusterö kyrka. Johan Björling,
musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 16 augusti, klockan 11.15
Sommargudstjänst på Jan-Ersgården, Boda. Christina
Björsund, musiker.

14/7–30/7 öppet: tisdag, onsdag
och torsdag kl. 11.00-15.00
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Welcome to a service of Evening prayer and
community hymn singing.
Come and sing and fellowship with others
on holiday in the community.
Date: Sunday 12 july, 2020
Time: 17.00–18.00
Place: Church of Sweden, Ljusterö Church
Priest: Valentine Aderibole
Organist: Erik Tegenborg

Det går bra att fira dop eller vigsel någon annanstans än i kyrkan, till exempel
på landet i trädgården eller på bryggan.
Prästen kommer hem till er inom Österåkers kommun, även skärgården.
Kontakta bokningen
Ring 08-540 845 52 på onsdagar och
fredagar kl. 10.00–12.00

information in english
Evening prayer in Summer

Gudstjänster

Dop eller bröllop hemma

packning av matkassar endast att erbjudas på
torsdagar. Vi vädjar därför till er alla att bara
använda er av tjänsten om ni inte kan få
hjälp på annat sätt. Tempo erbjuder ju även
själva en hemkörningstjänst, samt extra
öppettider för personer i riskgrupper.

Söndag 23 augusti, klockan 11.00
Sommargudstjänst vid Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg,
musiker.
Söndag 30 augusti, klockan 11.15
Sommargudstjänst vid Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker.

De gudstjänster som är förlagda till kyrkorna kommer på
Ljusterö företrädesvis att firas i prästgårdsparken och i
Roslags-Kulla i trädgården vid församlingshemmet. Vid
mycket dåligt väder är vi inomhus. Ta gärna med egen
kaffekorg.

