
förtidsröstning
I Ljusterö prästgård och Roslags-Kulla församlingshem kan du förtidsrösta från den 
6/9–19/9. Ta med röstkort och legitimation. 
     Dagtid finns det möjlighet att få en kopp kaffe i samband med att du röstar samt att 
få prata med och ställa frågor till oss som arbetar i församlingen. 
     Fredagen den 10/9 kl. 14.00–16.30 kommer vi att stå på Ljusterö torg för att prata 
om kyrkovalet och Svenska kyrkan. Då är alla välkomna med frågor och funderingar.

ljusterö prästgård (församlingsexpeditionen)
6/9 Måndag kl. 10–12
8/9 Onsdag kl. 10–12 & 18–20
10/9 Fredag kl. 10–12
11/9 Lördag kl. 10–14
13/9 Måndag kl. 10–12
15/9 Onsdag kl. 10–12 & 18–20
17/9 Fredag kl. 10–12
18/9 Lördag kl. 10–14 
19/9 Söndag kl. 13–18

roslags-kulla församlingshem
7/9 Tisdag kl. 14–16
9/9 Torsdag kl. 18–20
12/9 Söndag kl. 12–14
14/9 Tisdag kl. 14–16
16/9 Torsdag kl. 18–20 
19/9 Söndag kl. 9–11

församlingsbladet

redaktion
Karen Holm
Erik Tegenborg
Bisse Thyrberg
Ellinore Nilsson

produktion
Ellinore Nilsson

expeditionstider
Onsdag och fredag, 
kl. 10.00–12.00

besöksadress
Mellansjövägen 53a, 
Ljusterö

postadress
Österåkers pastorat
Box 46
184 23 Åkersberga

församlingsherde
Karen Holm
08-540 845 50

kanslist
Bisse Thyrberg
08-540 845 52
bisse.thyrberg@
svenskakyrkan.se

Nästa nummer kommer i advent

Nummer 4, september 2021

Ljusterö-Kulla församling

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

Söndagen den 19 september är 
det åter dags för kyrkoval. Då 
bestäms hur Svenska kyrkan de 
närmaste fyra åren kommer att 
styras i församlingarna, stiften 
och på riksnivå. Kyrkovalet 
kallas ofta ett dolt val. Uppmärk-
samheten kring det är relativt 
litet och röstdeltagandet oftast 
är lågt. 
     Trots det vill jag påstå att det 
är ett viktigt val. Kyrkan har 
betydelse. Andlighet är hälso-
främjande både för individen 
och kollektivet. Tillgängligheten 
till riter som till exempel dop, 
vigsel och begravning är viktig 
för vår upplevelse av samman-
hang och tillhörighet. Svenska 
kyrkans arbete bland barn och 
ungdomar ger nya generationer 
kunskap om sin religiösa och 
kulturella identitet och tradition. 
Församlingarnas kör- och mu-
sikverksamhet är en stöttepelare 
i svenskt kulturliv och har del 

i att Sverige har blivit en stor 
musiknation. Lokalt, nationellt 
och internationellt är Svenska 
kyrkan en betydande aktör som 
ofta gör ett viktigt arbete vid kris 
och katastrof och som bidrar till 
att lyfta frågor om människo-
värde i vår tid, social rättvisa och 
respekt för skapelsen.
     Svenska kyrkan har i alla tider 
erbjudit platser för såväl vila som 
växande och gör det fortfaran-
de. Den är en viktig del av ett 
människovänligt och människo-
värdigt samhällsbygge. 
     Inget av detta är möjligt utan 
människors engagemang och 
deltagande. Svenska kyrkan 
byggs och bärs framför allt 
lokalt, av människorna på orten. 
Alla tillsammans. Det är så vi 
försöker arbeta i Ljusterö-Kulla 
församling.
     Därför vill jag uppmana dig 
som medlem i Svenska kyrkan 
att gå och rösta. Tider och 

platser hittar du i bladet. Du som 
inte är medlem vill jag uppmana 
att bli det. Du behövs. Det är 
enkelt att bli medlem. Du gör det 
via internet eller genom att kon-
takta församlingsexpeditionen. 
     Och välkomna att engagera 
er! Det är vi gemensamt som 
bygger framtidens kyrka. Den 
behövs. 

Karen Holm, 
församlingsherde

Dags att välja kyrkanDags att välja kyrkan
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Bli medlem i Svenska kyrkan här: 
www.svenskakyrkan.se/osteraker/

bli-medlem-i-svenska-kyrkan

Här kan du läsa allt om valet och vilka 
nomineringsgrupper du kan rösta på:

www.svenskakyrkan.se/osteraker/
kyrkoval2021

på valdagen kan du också rösta på 
åkersberga kyrkliga centrum

kl. 09.00–11.00 & 12.00–20.00



Gudstjänster
Söndag 5 september, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Liv Skareng, musiker. Karen Holm, 
präst.

Söndag 12 september, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka och återinvigning av kyrkan och 
församlingshemmet. Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, Valen-
tine Aderibole och Staffan Hellgren, präster.

Söndag 19 september, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Johan Björling, musiker. Ullakarin 
Westlin, diakon. Valentine Aderibole, präst.

Söndag 26 september, Klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Grupp ur Ljusterökören medverkar. 
Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst. 

Söndag 3 oktober, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Grupp ur kammarkören Non 
Silentium medverkar. Urban Westerlund, musiker. Valentine 
Aderibole, präst.

Söndag 10 oktober, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Grupp ur Ljusterökören medverkar. 
Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.

Söndag 17 oktober, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Valentine Aderibole, diakon.

Söndag 24 oktober, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Ullakarin 
Westlin, diakon.

Söndag 31 oktober, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Valentine Aderibole, präst.

Fredag 5 november, klockan 14.00
Musikandakt i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Karen 
Holm, präst.

Lördag 6 november, 
klockan 16.00
Minnesgudstjänst i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Karen 
Holm och Valentine Aderibole, präster.
klockan 18.00
Minnesgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker. 
Karen Holm och Valentine Aderibole, präster.

Söndag 7 november, klockan 14.30
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Ökvarten medverkar. Erik Tegenborg, 
musiker. Karen Holm, präst.

Söndag 14 november, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Karen Holm, präst.

Söndag 21 november, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Ullakarin 
Westlin, diakon.

5 september–21 november

med reservation för ändringar

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig 
för att se till att kyrkogården är en 
säker plats för besökare och perso-
nal. Under hösten kontrolleras alla 
stående gravstenar på Roslags-Kulla 
kyrkogård.
De som berörs av provtryckningarna blir 
informerade om det. 
     Jobbet med provtryckning och 
säkerhetskontroller kan upplevas som 
störande. Vi ber om er förståelse för att 
detta behöver göras.

Säkerhetskontroll av grav-
stenar

“Pilgrim’s Walk for Future” 
är en gigantisk manifestation 
för klimatet. I hundra dagar 
pilgrimsvandrar en grupp från 
Sverige genom kontinenten 
för att slutligen nå fram till 
Glasgow och klimatmötet 
COP26 med början i no-
vember. Under den perio-
den uppmanas vi alla att på 
olika sätt delta i våra lokala 
sammanhang. Läs mer på 
walkforfuture.se 
     Den 18 september ordnar 
vi därför en pilgrimsvandring 
från Roslags-Kulla kyrka till 
Ljusterö kyrka. Vi startar kl. 

11.00 i Roslags-Kulla kyrka 
och vandrar sedan längs natur-
sköna landsvägar och skogs-
stigar via Östanå färjeläge. 
Vandringen beräknas ta 2–2,5 
timmar och avslutas i Ljusterö 
kyrka. Efteråt serveras soppa i 
Ljusterö prästgård. Det går att 
åka kollektivt till Roslags-Kulla 
från Åkersberga med buss 621 
eller från Ljusterö med buss 
626 (byte till 621). Läs mer på 
hemsidan eller Ljusterö-Kulla 
församlings Facebook-sida.

Karen Holm,
församlingsherde

Walk for Future Roslags-Kulla–Ljusterö 18/9

Christer Björck var präst och kyrko-
herde i Ljusterö-Kulla församling åren 
1992–2000. Efter sin pensionering åter-
kom han ofta som vikarie både här och 
i Österåker-Östra Ryds församling. Han 
var en omtyckt ”familjepräst”. Han hyste 
också stor kärlek till Ingmarsö och Husarö 
och deltog i gudstjänstlivet på öarna som 
predikant eller som gudstjänstdeltagare in 
i det sista. Själv kände jag honom som en 
varm och vänlig person som det gick att 
samtala med om både stort och smått. Vi 
är många som kommer att minnas honom 
med glädje och saknad.

Karen Holm,
församlingsherde

Christer Björck har avlidit

Efter en lång väntan och saknad startar vi i höst 
försiktigt upp vuxenkörverksamheten igen, under 
anpassade former. Vi följer Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer för körverksamhet. Vi planerar för att kun-
na genomföra körsång i gudstjänster och konserter, 
men förändrar detta vid behov.
     Vi avvaktar för tillfället med att starta upp sången 
för barn och ungdomar.

Är du intresserad av att börja sjunga i kör eller har 
frågor? Kontakta körledare Erik Tegenborg, 08-540 
845 49, erik.tegenborg@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/osteraker/korer

Ljusterökören, församlingens kyrkokör
Start onsdag 1 sep kl. 18.30 i Ljusterö kyrka

Ökvarten, en liten manskör
Start onsdag 8 sep kl. 17.40 i Ljusterö kyrka

Sång på skoj, för daglediga
Start torsdag 9 sep kl. 13.30 i Roslags-Kulla kyrka

Erik Tegenborg,
kyrkomusiker

Körverksamhet i höst öppna prästgården
Även under hösten håller vi präst-
gården öppen på onsdagar och fre-
dagar kl. 10.00–12.00. Välkommen 
att fika, prata eller sitta och läsa en 
stund!

Kl. 11.15 den 12 september firar vi att Ros-
lags-Kulla kyrka och församlingshem under 
ett par år har fått en rejäl makeover. Erik Te-
genborg, musiker och Karen Holm, Valentine 
Aderibole och Staffan Hellgren, präster.

Återinvigning av Roslags-Kulla 
kyrka och församlingshem

I våras sändes en serie psalmfilmer på vår 
hemsida som vi kallade Psalmskatten. Nu 
får vi äntligen ses och lyssna på musik live 
igen! Kom och lyssna på trions psalm-
tolkningar och sjung med i några härliga 
psalmer!
Lördag 4/9 kl. 18.00, Ljusterö kyrka
James Ellison – piano, bas
Cecilia Olsson – saxofon, tvärflöjt
Erik Tegenborg – sång, gitarr
Ljusterökören
Karen Holm – präst

Konsert – Psalmskatten live


