hindersprövning så kan ni också
gifta er på böljan den blå.
Det blir även pilgrimsvandringar och musikandakter.
19–20 juli ligger vi med båt vid
Ingmarsö.
24–25 juli finns vi på Husarö.
Mer detaljerad information
kommer att finnas på vår hemsida under sommaren.

Erik Tegenborg,
kantor

service in english
An evening of songs and outreach in fellowship
with all visitors on holiday and those who make the
Ljusterö archipelago home.
Date: Saturday 17 July 2021.
Time: 18.00–19.00.
Ljusterö Church.
Feel free to bring your friends, family and
neighbors to this fun-filled evening and let the
spirit of love blossom this summer.
Priest: Valentine Aderibole
Music Director: Erik Tegenborg.

I juli är Roslags-Kulla kyrka öppen med guider på
plats samt underlag för
egna rundvandringar för
att kunna ta del av konst
och historia.
Välkommen kl. 11.00–
15.00 på tisdagar, onsdagar och torsdagar
vecka 27–30!

monthly service in täby
Welcome to our inclusive
monthly service in English at
Tibble Church, Täby Center.
This is a service for
English-speakers in Southern
Roslagen.
Welcome to fellowship
and sharing in faith.
For more information,
contact Josefin: 08-540
845 59 or follow us on
Facebook “Service in
English”.

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

Ljusterö-Kulla församling

församlingsbladet
Nummer 3, juni 2021

En rastplats för själen
Famn som bär min idag
Öppen är du som havet
Som ett vårhav i solen
Ingen stänger du ute
Ingen stänger du inne
Ditt enda grepp är din värme
Famn som bär mig idag
Bär mig också imorgon
Imorgon när jag förnekar dig.
Av Anna Greta Wide, ur diktsamlingen ”Kyrie”, 1960.
När jag första gången läste den
här dikten var jag en ung vuxen
som börjat ta steg mot en formulerad tro. Jag stod fortfarande
på tröskeln och var tveksam till
om jag skulle kliva över. Kunde
mina tankar om Gud, livet och
evigheten kallas tro? Och dög
den i kyrkan?
Efter snart 25 år som präst är
jag övertygad om att nästan alla
har en tro. De flesta upplever
att det finns det som är heligt,
ibland dolt bakom ord som
värdefullt, viktigt, prioriterat.

De flesta av oss bär även på
andliga upplevelser. Ögonblick
av förundran. Att stå inför något
oändligt mäktigt. Mycket tyder
på att förmågan till tro och andlighet är en del av den mänskliga
naturen. Men många har funderat på om deras upplevelser
kallas tro. Ännu fler har undrat
om den duger i kyrkan.
”Låt barnen komma hit till
mig och hindra dem inte” säger
Jesus i en bibeltext som alltid
läses vid barndop i Svenska kyrkan. Tro är ett barn i människans själ. Förundran. Hopp. Livsglädje. Både stark och värnlös.
Liksom barnet, behöver vår tro
skydd, näring och omvårdnad
för att leva. Och våra liv behöver
tro. I synnerhet det vuxna livet.
Barn har naturligt tro, men även
den behöver näras.
Kyrkans uppgift att ge skydd
åt människors tro. Att visa
omsorg om den och ge den
näring. Att vara en rastplats och
en växtplats.

Sommaren är en tid då det
för många är lättare att ge själen
näring. Naturen inspirerar och
vi söker oss också gärna dit.
Under pandemin har naturen
blivit en tillflyktsort. En själens
oas. Så blir det för många även
denna sommar.
Det syns även i kyrkans verksamhet. Det har nu blivit möjligt
för oss att i år öppna upp en del
av sommarverksamheten, men
där det fungerar kommer vi att
hålla oss utomhus. Om det som
händer i sommar kan du läsa i
det här bladet. Väl mött!
Foto: Ellinore Nilsson

Vi vill finnas mer tillgängliga ute
på öarna som tillhör vårt pastorat. Förutom de gudstjänster
som vi redan firar ute på öarna
(se kalendarium) finns vi vid
några tillfällen på bland annat
Ingmarsö och Husarö i sommar.
Kom förbi och snacka och ta
en kaffe med oss! Passa gärna på
att döpa ditt barn, vi har präst
och musiker tillgängliga för
drop-in-dop. Om ni har med er

vägkyrka

Karen Holm,
församlingsherde
Foto: Karen Holm

Skärgårdskyrka

Konserter

Musik i sommar
I dagsläget räknar vi med som mest 50 personer i publiken (endast 45 i Ljusterö
kyrka), enligt rådande restriktioner. Vi hänvisartill anvisade platser i kyrkan.
Håll er informerade via pastoratets hemsida: www.svenskakyrkan.se/osteraker
om eventuella förändringar i konsertutbud eller regler.
Det är insläpp 15 minuter före konsert, det går inte att förboka biljetter.
Om du kommer med färdtjänst eller kyrktaxi,
ring till 08 540 845 02 för att boka garanterad plats.
psalmer i jazzjappning
Manfred Hulebo, Emil Söderteg och Josef Spång

folkmusik på nyckelharpa och cittern
Anci Nordwall och Mats Nordwall

1 juli–5 augusti

6 juni–29 augusti

Roslags-Kulla kyrka – 1 juli klockan, 19.00
Psalmer i jazztappning
Jazztrion Hulegårds kapell bjuder på kända
psalmer och visor i njutbara arrangemang.
Piano: Manfred Hulebo
Trummor: Emil Söderteg
Bas: Josef Spång

Söndag 6 juni, klockan 11.00
Sommargudstjänst i prästgårdsparken på Ljusterö. Erik Tegenborg,
musiker. Valentine Aderibole, präst.

Ljusterö kyrka – 8 juli, klockan 19.00
Folkmusik på nyckelharpa och cittern
Svensk folkmusik med nyckelharpans
traditionella melodier och citterns intima
stämmospel och harmonier.
Anci Nordwall, nyckelharpa
Mats Nordwall, cittern

Foto: Elliot Elliot

sommarens musikaliska pärlor
Emilia Feldt, Erik Tegenborg och Melker Stendahl (ej på bild)
Foto: Dino Soldin

en sommarnattsdröm i wien
Anders Wadenberg och Joakim Kihlström

ingmarsö hafsband med vänner
Tradjazz med hafsbandet
Foto: Sveta Tell

bland kor och koraler
Martina Jordan

Gudstjänster

Ljusterö kyrka – 15 juli, klockan 19.00
En sommarnattsdröm i Wien
Musik av Schubert, Mozart och Beethoven.
Sång: Joakim Kihlström
Piano: Anders Wadenberg
Roslags-Kulla kyrka – 22 juli, klockan 19.00
Sommarens musikaliska pärlor
En härlig blandning av opera, romanser, visa
och musikal.
Sopran: Emilia Feldt
Tenor: Erik Tegenborg
Piano: Melker Stendahl
Ljusterö kyrka – 29 juli, klockan 19.00
Bland kor och koraler
Martina Jordan sjunger och berättar svenska folkvisor och koraler.
Sång: Martina Jordan
Ljusterö kyrka – 5 augusti, klockan 19.00
Ingmarsö hafsband med vänner
Tradjazz med hafsbandet.

Söndag 13 juni, klockan 11.15
Sommargudstjänst vid Roslags-Kulla församlingshem. Liv Skareng,
musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 20 juni, klockan 11.00
Sommargudstjänst i prästgårdsparken på Ljusterö. Johan Björling,
musiker. Karen Holm, präst.
Lördag 26 juni, midsommardagen
Klockan 12.00
Sommargudstjänst vid missionshuset på Ingmarsö. Erik Tegenborg,
musiker. Karen Holm, präst.
Klockan 15.00
Sommargudstjänst i minneslunden på Ljusterö. Erik Tegenborg,
musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 27 juni, klockan 11.15
Sommargudstjänst i Wira Bruk. Erik Tegenborg, musiker. AnneLi
Amilon, präst.
Söndag 4 juli, klockan 11.00
Sommargudstjänst vid Ljusterö hembygdsmuseum. Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 11 juli, klockan 11.00
Sommargudstjänst i prästgårdsparken på Ljusterö. Liv Skareng,
musiker. Ullakarin Westlin, diakon.
Söndag 17 juli, klockan 18.00
Service in English in Ljusterö Church. Erik Tegenborg, musiker.
Valentine Aderibole, präst.
Söndag 18 juli, klockan 11.15
Sommargudstjänst vid Roslags-Kulla församlingshem. Erik Tegenborg, musiker. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 25 juli, klockan 12.00
Sommargudstjänst vid Lotsmuseet på Husarö. Erik Tegenborg,
musiker. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 1 augusti, klockan 12.00
Sommargudstjänst på Ingmarsö. Johan Björling, musiker. Karen
Holm, präst.
Söndag 8 augusti, klockan 11.00
Sommargudstjänst i Ljusterö prästgårdspark. Johan Björling,
musiker. AnneLi Amilon, präst.
Söndag 15 augusti, klockan 11.15
Sommargudstjänst på Jan Ers-gården. Liv Skareng, musiker. Karen
Holm, präst.
Söndag 22 augusti, klockan 11.00
Sommargudstjänst i prästgårdsparken på Ljusterö. Johan Björling,
musiker. Ullakarin Westlin, diakon.
Söndag 29 augusti, klockan 11.15
Sommargudstjänst vid Roslags-Kulla församlingshem. Erik Tegenborg, musiker. Valentine Aderibole, präst.

med reservation för ändringar

