Ljusterö-Kulla församling

Bårtäcke Roslags-Kulla
startades 2005 och som drivs
av anhöriga till tsunamioffren. Den hjälper barn och
ungdomar i Thailand som
drabbades av katastrofen, i
första hand genom att stötta
Ban Bangsak School, en statlig
skola i Khao Lak som tar
emot föräldralösa barn. För
närvarande finns där ca 800
barn. Sedan 2009 stöttar
Indahjälpen även ett hem för
HIV-/AIDS-drabbade unga
mammor med småbarn från
Phuket Towns slumområden.
Du kan läsa mer om Indahjälpen på: www.indahjalpen.
se
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Det här församlingsbladet
brukar vara späckat med
information om gudstjänster och konserter. I år är
givetvis även det annorlunda. Årets aktiviteter är
nerskalade. Istället för att vi
samlas kring gemensamma
gudstjänster och konserter
får vi i år skapa rum för andakt på egen hand, digitalt
eller utomhus.
Det känns som om vi alla
just nu väntar och bidar.
Världen ligger i startgroparna för vaccination
mot covid-19. Det känns
som om vi kollektivt
försöker hålla ut i hopp om
att vaccinet ska möjliggöra
en gradvis återgång till en
mer normal tillvaro. Men
hur kommer detta normala
att se ut? Kriser förändrar.
När vi kommer ut på andra
sidan är vi inte längre helt
desamma.
Berättelsen om Jesus är
en berättelse om kraften i
det som händer i det fördolda. De som berättar om
Jesus, evangelisterna, vill
gärna betona de stora folk-

skarorna, offentligheten.
Men många av de viktigaste
händelserna i Jesu liv sker i
enskildhet. Med födelsen i
stallet, till exempel, förhåller det sig sannolikt så. Den
beskrivs som något som
äger rum utanför människors gemenskap. Men
den händelsen förändrade
världshistorien.
Många av livets verkligt
avgörande händelser, de
som präglar oss, sker i kretsen av mycket få personer,
eller inga. Så vad är det som
grott och utvecklats i skuggan av pandemin? Hos oss
individer? I våra samhällen?
Framtiden känns mer oskriven än den gjort på länge.
I det kyrkliga kan jag på
sätt och vis uppleva det som
om allt legat i träda, men
den som kan jordbruk vet
att trädan är en tid för jorden att samla näring. Och
jag kan se att pandemin, när
vanliga rutiner satts ur spel,
till exempel har drivit fram
nya arbetssätt och fördjupat
pastoratssamverkan. Vid
årsskiftet är det tre år sedan

Österåkers pastorat bildades
och nästan lika länge sedan
jag började här. När jag
tittar tillbaka kan jag se att
visst har det hänt mycket.
När vi i det här numret berättar om saker som händer
i församlingen, är mycket
av det sådant som vuxit
ur det samarbetet, bland
annat alla de byggprojekt
som pågått och som Marie
Lönnkvist skriver om. Men
även julkrubban, liksom
våra digitala andakter, är
konkreta exempel på sådant
som blivit möjligt tack vare
de ”starkare muskler” som
pastoratsgemenskapen ger.
Jag ser med tillförsikt på
framtiden.
En välsignad jul och ett
gott nytt år till er alla!
Foto: Ellinore Nilsson

Roslags-Kulla kyrka har fått
ett eget bårtäcke, vilket vi är
mycket tacksamma för. Vi har
länge diskuterat att det borde
finnas ett bårtäcke i vardera
kyrka i församlingen. Det
nya bårtäcket i Roslags-Kulla kyrka är av vackert och
stilrent ljust linne. Bårtäcket
är skänkt av Indahjälpen till
Linda Gudmundssons minne.
Hon omkom i tsunamin och
bårtäcket tillverkades till
hennes begravning, men får
nu komma till användning för
flera, vilket gläder oss mycket.
Indahjälpen är en ideell
svensk hjälpverksamhet som

Karen Holm,
församlingsherde

Byggprojekt i församlingen
nalparkeringar.
Om ni har besökt Öppna
prästgården så har ni kanske
lagt märke till den hemtrevligt sprakande brasan i
kakelugnen. Den renoverades och besiktades under
senvåren och fyller nu en
bra funktion som stämningshöjare.
Sist men inte minst håller
vi just nu på att renovera
stora salen i Roslags-Kulla
församlingshem. Det kommer att bli ett nytt ytskikt
på golv och väggar och en
ny sittplatsutrustning. Vi
kommer att öppna upp
med en utrymningsdörr
ut mot en liten altan med
ramp ner på gräsmattan och
huset kommer även att få
seriekopplade brandlarm,
allt för att öka brand- och
utrymningssäkerheten för
våra församlingsbor.

Marie Lönnqvist,
fastighetsansvarig

Ni har kanske redan märkt att en del av
glasverandan på Ljusterö prästgård har
rensats och gjorts om till en julkrubba med
figurer i naturlig storlek. Den invigdes
första advent och kommer att stå kvar fram
till den 10 januari. Där kommer vi att berätta julberättelsen i olika scener som byts
med cirka en veckas mellanrum. Till varje
scen finns en plansch med den del av berättelsen nedskriven som hör till scenen. På
planschen sitter även en QR-kod. Om du
skannar den hamnar du på Svenska kyrkan
i Österåkers hemsida där du kan få texten
uppläst. Julkrubban är ett gemensamt
projekt för pastoratet och en motsvarande
krubba finns i Åkersberga på innergården
vid Åkersberga kyrka.

Längtar du efter julmusik?
I år blir Ljusterö-Kullas julkonsert digital!
Håll utkik på vår webbplats och Facebooksida dagarna före jul för en innerlig musikstund från Ljusterö kyrka med sång och
nyckelharpa.

Öppna kyrkor

Kyrkorna är öppna för enskild bön och samtal enligt följande schema: Tredje och fjärde
advent, både Ljusterö och Roslags-Kulla
kl. 11–13
Julafton, Ljusterö och Roslags-Kulla
kl. 10–12 (OBS! Tiden!)
Juldagen, Roslags-Kulla kl. 11–13
Annandag jul, Ljusterö kl. 14–16
Sönd e. jul, 27/12, Ljusterö kl. 11–13
Nyårsafton, Roslags-Kulla kl. 11–13
Nyårsdagen, Ljusterö kl. 14–16
Sönd e nyår, 3/1, Ljusterö kl. 11–13
Trettondedag jul, 6/1, Ljusterö och Roslags-Kulla kl. 11–13
Sönd e. trettondedagen, 10/1, Roslags-Kulla
kl. 11–13
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Både Roslags-Kulla och
Ljusterö har fått nya jordoch grusfack som kommer
att underlätta arbetet ute
på kyrkogårdarna. Muren
mot manskapsboden vid
Ljusterö kyrka är lagad och
just nu håller vi på med
muren mot väg 276 vid
Roslags-Kulla kyrka. Roslags-Kulla kyrkogård var
tillsammans med Österåkers
kyrkogård med i det belysningsprojekt som vi startade
förra våren och vars mål har
varit att göra kyrkogårdarna
mer tillgängliga för besök
under den mörka tiden av
året. Slutbesiktning och
utvärdering av det kommer
att ske innan årsskiftet.
Ljusterö prästgårds parkering har fått sig ett rejält
ansiktslyft med breddad väg
till höger och ytterligare en
till två platser till vänster
om grindstolparna. Innanför grindstolparna har det
getts plats åt några perso-
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Det händer mycket i den
norra delen av Österåkers
pastorat just nu. Många
arbetstimmar har lagts ned
på att laga den stormskadade spiran på Roslags-Kulla
kyrka. Det var ett konstruktionsfel längst upp som har
gjort att det under lång tid
har kommit in vatten som
sakta men säkert har gjort
att den massiva hjärtstocken
som är kärnan i hela spiran
har ruttnat sönder, men nu
börjar arbetet att nå sitt slut.
Det är endast lite spånläggning och tjärning kvar.
Medan vi ändå hade ställningen uppe har vi passat
på att underhålla byggnaden
och se till att arbetsmiljön i
tornet ska vara bra när vi i
framtiden behöver besiktiga och reparera andra
saker däruppe. Missa inte
heller den film som kommer
under våren som handlar
om hela arbetet med den
stormskadade spiran.

Julkrubban

Frälsarkransstigen upplyst
Nu lyser det lyktor eller ljusslingor vid
samtliga pärlor på Frälsarkransstigen.
Dessutom har vi satt ut ytterligare ett par
lyktor längs den mörka passagen i början
för att lysa upp lite i mörkret, även om det
väl snarare är stämningsbelysning än ledljus. Vid starten kommer en brevlåda att
sättas upp där det ska finnas foldrar med
fördjupande texter om pärlorna och tips
på hur en kan använda Frälsarkransstigen
som ett gudstjänst- eller andaktsrum.

Varför ringer kyrkklockan på
lördagskvällar?
Helgmålsringning kallas det när kyrkklockorna ringer på lördagskvällar och
inför helgdagar. Det var förr i tiden ett sätt
att markera arbetsveckans slut och helgdagens början. Enligt judiskt synsätt börjar
helgen på ”aftonen”, det vill säga kvällen
innan, vilket de kristna övertog. I Ljusterö
och Roslags-Kulla kyrkor följer helgmålsringningen solnedgången vilket innebär
att tidpunkten för ringningen flyttar sig
under året. Den tidigaste ringningen blir i
år den 13 och 20 december, då solnedgången är kl. 14.46.

