Ljusterö-Kulla församling

på affischerna eller scanna in
en QR-kod med en smarttelefon för att få affischens text
uppläst för dig. Du kan även
välja att scanna in QR-koderna
från foldern och vara precis på
vilken plats du vill vara, om
det nu är soffan eller en annan
favoritplats spelar ingen roll,
när du lyssnar.
Har du inte möjlighet att
hämta en folder går du in på
webbsidan här nedan för att
lyssna på allt i sin helhet.
Innehållet för varje vandring
byts ut en gång i månaden.
Här finns länken till hemsidan med de inlästa varianten:

www.svenskakyrkan.se/
gudstjanstvandring

I de fall där stenen blir
underkänd meddelar vi
gravrättsinnehavaren hur och
när denna ska säkra sin gravsten.
Jobbet med provtryckning
och säkerhetskontroller kan
upplevas som störande. Vi ber

Dörte Kind,
församlingspedagog

om er förståelse för att detta
behöver göras.
Läs mer på:
www.svenskakyrkan.
se/osteraker/
kyrkogardsforvaltning

Mer information om vad som händer i församligen hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/osteraker/ljustero-kulla-forsamling
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Påskbetraktelse

Provtryckning av gravstenar på Ljusterö kyrkogård
Kyrkogårdsförvaltningen
är ansvarig för att se till att
kyrkogården är en säker plats
för besökare och personal.
Under april månad kontrolleras
därför alla stående gravstenar
på Ljusterö kyrkogård.

församlingsbladet

kanslist
Bisse Thyrberg
08-540 845 52
bisse.thyrberg@
svenskakyrkan.se
Nästa nummer kommer i juni

När detta skrivs befinner vi oss
i våg tre av covid-19pandemin. Kampen mellan
smittspridning och vaccination pågår. Vi förbereder oss
återigen för att fira påsk på
alternativt vis. Men trots att
mycket verksamhet legat nere
har det inte varit ett overksamt år i Österåkers pastorat.
I skuggan av nedstängningen
har mycket hänt.
Församlingshemmet i Roslags-Kulla har renoverats till
en standard i nivå med övriga
lokaler i pastoratet. Vi har sett
över inventarier och städat
förråd och skrymslen. Och i
Ljusterö-Kulla församling har
vi nu fått en ny medarbetare,
Ullakarin Westlin, diakon, som
presenteras i det här numret.
Vi har också flyttat ut från
de vanliga rummen. Det gäller

inte minst ut i den digitala
sfären, men också ut i naturen.
Mer än tidigare bör tilläggas.
När vädret tillåtit, och även
när det knappt gjort det, har vi
firat gudstjänster och träffats i
gemenskaper utomhus. Det är
en genomgripande förändring
som pandemin fört med sig.
Med blandade erfarenheter. Vissa saker görs bäst ”på
vanligt sätt”, medan annat har
öppnat upp för nya möten. Till
det senare hör friluftsgudstjänster, öppna prästgården
med kaffeservering i tält och
ökad närvaro på Ljusterö torg.
Vi bär det med oss vidare.
Det känns passande att i
påsktidens blad lyfta detta.
Påsken är ju delvis en berättelse om förvandling. Den Jesus
som kliver ut ur graven är inte
riktigt samma person som den

korsfäste. Han har förvandlats.
Bibeln berättar att de som
möter honom först inte känner
igen honom. Stora händelser i
livet eller samhället förvandlar
oss. Det är en process som
inbegriper förlust och smärta,
men även mognad och utveckling. Förnyad livslust. Enligt
kristen tro är detta att vandra i
Jesu fotspår. Och livets väg.
Foto: Ellinore Nilsson

Eftersom vi fortsatt inte kan
träffas som vanligt fortsätter vi
med ”Vandra med andakt” – ett
sätt att få lite andlig påfyllning
på ett coronaanpassat sätt.
Du är välkommen att gå runt
Ljusterö kyrka eller att lyssna
var än du befinner dig.
Vandringen börjar vid parkeringen vid Ljusterö kyrka, där
kan du även hämta en folder
med en karta som visar slingan
du kan gå. Vid var och en av
de sju stationerna runt kyrkan
finns en affisch med bland annat
bön, psalm och betraktelse.
Du går i din egen takt och
kan antingen läsa budskapen

Foto: Karen Holm

Vandra med andakt

Karen Holm,
församlingsherde

Från dalkulla till roslagskulla

Roslags-Kulla församlingshem
har genomgått en renovering de
senaste månaderna. Vi har fått
vara med om en häftig tidsresa
när lager efter lager av tapet och
golvskikt har avlägsnats. Det
var gamla, fina golvplankor som
kom fram, men som tyvärr inte
kunde användas med anledning av gamla skarvar och fula
lagningar.
På väggarna hittade vi minst
sju lager tapet, allt ifrån cremefärgade med murgrönerankor,
prickiga nittiotalstapeter till fint
randiga med en söt rosenbård.
En tjockare underlagspapp fanns
även uppspikad med handsmidda spikar, troligen som utjämningsunderlag. Längst in under
alla lager hittade vi de gamla
timmerstockarna som är tätade
med mossa och ytterväggarna

Ullakarin Westlin är född och uppvuxen i Säter i Dalarna,
där hon levde första halvan av sitt liv. Den andra halvan
har hon bott, och arbetat inom Svenska kyrkan, i Österåker.
Hon är en riktig skogsmulle som trivs bra på landet och i
skogen, gärna med gummistövlar på.

vandra i påsk
Upplev påsken i naturen. Följ med på en vandring
under långredagen eller annandagen. Vi vandrar
tillsammans i grupper om max åtta personer, med
en ledare i varje grupp, och gör flera stopp på vägen.
långfredag den 2 april
Vi möts vid Ljusterö kyrka kl. 11.00 och vandrar i
15–20 minuter eller ca 45 minuter. Under vandringen för vi höra berättelsen om korsfästelsen.
annandag påsk den 5 april
Vi möts vid Roslags-Kulla församlingshem kl. 11.15
och vandrar den numera traditionsenliga påskvandringen, ibland även kallad Emmausvandringen.

sekvensanalys för att få till det
hela på ett bra sätt.
Välkomna senare i vår, eller
kanske framåt hösten, på en
invigning!

Marie Lönnqvist,
fastighetsansvarig

Öppettider i påsk

skärtorsdag 1 april
Ljusterö kyrka kl. 14–16
Roslags-Kulla kyrka kl. 14–16
långfredagdag 2 april
Ljusterö kyrka kl. 11–13
Roslags-Kulla kyrka kl. 14–16
påskdagen 4 april
Ljusterö kyrka kl. 11–13
Roslags-Kulla kyrka kl. 11–13
annandag påsk 5 april
Ljusterö kyrka kl. 11–13
Roslags-Kulla kyrka kl. 11–13

möt oss på ljusterö torg

påskpysselpåsar

Under påskhelgen kommer vi att stå på torget på
Ljusterö och dela ut påskliljor och påskägg.
Välkomna att byta några ord och fika kl. 14.00–
16.00 på skärtorsdagen den 1 april och kl.
11.00–13.00 på påskdagen den 4 april!

Visst ska ni pyssla i påsk! Välkommen att
hämta er pysselpåse på Ljusterö torg kl.
14.00–16.00 på skärtorsdagen den 1 april,
och kl. 11.00–13.00 på påskdagen den 4
april!

Foton: Bisse Thyrberg

inte var raka någonstans.
Taket är numer ommålat,
väggarna har fått vacker gustaviansk tapet som heter Drottningholm med ränder och slingrande växter i olika grå nyanser
på en vit botten och golvet är
en vitlaserad enstavig ekparkett.
De fina Wirakronorna i taket
är kvar och har fått sällskap av
spotlightskenor med dimbara
lampor. Vi har införskaffat nya
möbler i form av lätta stapelbara
stolar och fällbara bord. Även
nya gardiner, löpare och även så
småningom fönsterlampor har
tagit plats i församlingshemmet.
Vi har också planerat att öppna upp i yttervägg för att säkra
upp brandskyddet med en handikappanpassad utrymningsväg.
Vi arbetar just nu med bygglov,
ritningar och antikvarisk kon-

Ullakarin har arbetat i Svenska
kyrkan, först i Österåker-Östra
Ryds församling och numera i
Österåkers pastorat, i 18 år. Till
en början var hon barntimmeledare på Vasagården i Rydbo
där hon jobbade med barn upp
till tolv år, och blev därefter
församlingsassistent vilket
innebar att hon även arbetade
med ungdomar.

Ville något mer
Efter några år kände hon att
hon ville någonting mer och
gick därför Svenska kyrkans grundkurs i Vadstena.
Tankarna gick först kring att
utbilda sig till församlingspedagog, vilket hade varit det
uppenbara valet, men kände
under grundkursens gång att
det var diakon hon skulle bli.
Det innebar en helt annan väg,
med fyra års studier – först en
treårig högskoleutbildning till
socionom och därefter vidareutbildning till diakon inom
Svenska kyrkan.
I juni i år har Ullakarin varit
diakon i sju år, en tid som har
gett henne erfarenheter inom
det mesta i det diakonala arbetet. Hon har många enskilda
samtal med både barn, ungdomar och vuxna, hon är en viktig
resurs i krisarbete i pastoratet
och har genom det varit ute på
nästan alla kommunens skolor
när elever eller skolpersonal
har dött. Hon följer också med

Polisen när de ger dödsbud till
anhöriga. Hon har ett övergripande ansvar för samordning
i diakonin som teamledare för
diakonerna i Österåkers pastorat, en del av hennes uppgift är
att göra diakonins röst hörd.

Ser framemot att arbeta i
Ljusterö-Kulla
– Jag har redan smygjobbat lite
i Roslags-Kulla och på Ljusterö
när det till exempel har saknats
präst på gudstjänster, jag har
haft några enskilda samtal och
arbetat när vi haft Fairtrade-fika eller tisdagslunch, så lite har
jag lärt känna församlingsborna, säger Ullakarin.
Planen är att hon ska vara
på kontoret i prästgården tre,
fyra dagar i veckan, ungefär 70
procent av sin arbetstid. Hon
kommer att hålla i gudstjänster, ha enskilda samtal, leda
pilgrimsvandringar och mycket
annat.
– Jag brinner för allt jag gör
och en del av tjusningen är att
arbetet är varierat. Jag jobbar
både dagtid, kvällstid och på
helger. Jag får hela spektrat och
jag får jobba med människor i
alla åldrar, det är det som är det
roliga med mitt jobb. Jag möter
folk i alla livsskeden – glädje,
sorg, förtvivlan och kris. Ena
dagen skriver jag en verksamhetsberättelse och nästa möter
jag en partner till någon som
har begått självmord.

I och med att Ullakarin börjar arbeta hos oss i församlingen kommer vi att ha möjlighet
att erbjuda fler enskilda samtal,
ett mer utvecklat samarbete
med volontärerna och mycket
annat. Vi ser framemot att ni
får lära känna henne.
Foto: Ellinore Nilsson

Renoveringen i Roslags-Kulla församlingshem

Ullakarin, vad tror du att
församlingsborna vill veta
om dig?
– Jag är ganska enkel som
person och jag tror inte att det
ska vara några problem för
församlingsborna att lära känna
mig. Jag har också två barn,
som är 26 och 24 år gamla, jag
bor med min sambo och vår
schäfer Hailey i Åkersberga.
Vi ses redan till påsk när jag
kommer att vara med och dela
ut påskägg och påskliljor på
Ljusterö torg.

Ellinore Nilsson,
informatör

