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”Fet-onsdagskafé”
med semlor

Swisha din gåva till

900 1223

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Tillsammans bygger vi liv
Natten mellan 1:a och 2:a januari, när nyårsklockorna klingat ut, slog stormen Alfrida
till med full kraft över Roslagen. Träd föll,
blockerade vägar och drog ner elledningar.
En del hushåll var strömlösa länge. I Ljusterö
prästgård slets ett stort hål upp i väggen, då
ett fallande träd drog med sig elkabeln. På
Roslags-Kulla kyrka blåste kyrktuppen snett.
Alfrida satte spår.
Mitt i förödelsen blev jag förvånad
och imponerad över hur snabbt
man här på Ljusterö röjde undan
och kunde återställa ordningen.
Då märktes det att människorna
här är vana att få klara sig själva.
Och att när det gäller hjälps man
åt. Det är så man alltid överlevt.
I skrivande stund har jag varit
här i knappt ett år och just samverkan är något som för mig karaktäriserar livet här ute, även det kyrkliga livet. Kyrkan är en del av ett
nätverk av människor, föreningar
och organisationer, som arbetar till-
sammans för människornas goda.
För mig är det självklart så kyrkan
bör arbeta. Det har aldrig funnits
någon glasklar åtskillnad mellan
andligt och världsligt.
Det kristna arbetet utförs även
av andra än ”kyrkans folk”. Och
samhällets frågor är även kyrkans.

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.

Det goda livet skapar vi gemensamt.
Våren är tiden för den största
kristna högtiden, påsken, med dess
förberedelsetid, fastan. Det är en
tid då livet är i fokus, både glädje
och allvar. Det är också då som
Svenska Kyrkans internationella
arbete har sin största insamling,
Fasteinsamlingen, för att stärka livet för människor världen över. I
år är temat ”Samma himmel. Samma rättigheter. Världen ser olika
ut”. Fasteinsamlingen är ett sätt
att visa på ett av kyrkans viktigaste
uppdrag: att allt hänger ihop och
att vi har ett gemensamt ansvar för
helheten.
Här kommer nu ett nytt församlingsblad, fyllt av mötesplatser för
liv. För glädje och allvar. Välkomna
att delta.
Karen Holm, präst
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INNEHÅLL

Kyrkomusikfest
i Engelbrektskyrkan
de vi och åkte sedan hem från kyrkan till Ljusterö.
Den 2 februari kom vi dit på
morgonen och började repetera tills
det var dags för det stora uppträdandet. Elva körer, alla från olika
församlingar i Stockholm.
Det här var något väldigt
roligt och lärorikt!
/Saga

Foton: Erik Tegenborg

Mitt namn är Saga Thyrberg och jag är med i ungdomskören Tridentem på Ljusterö.
Vi fick vara med om en ungdoms
kördag i Engelbrektskyrkan.
Vi åkte dit 1 februari för att ha
repetition. När vi kom dit så började vi med att äta väldigt god mat
från en Food Truck. Sedan repetera-

Jonas Sjöblom, slagverk och blåsinstrument, Ylva Nilsson, cello
och Susanna Lindmark, tonsättare och dirigent.

Det händer i församlingen:

Pilgrimsleden kompletteras
med en Frälsarkransvandring

Foto: Majsan Wickert

Maria Bergström,
pianist, tillsammans med
den stora ungdomskören med körer
från elva församlingar från hela Stockholm.

Sedan några år tillbaka finns en mycket uppskattad pilgrimsled här på Ljusterö, som vi fortsätter att
utveckla. Det har bland annat resulterat i att det numera finns en karta över pilgrimsleden, samt att vi
får nya, mer hållbara, skyltar som markerar leden för vandraren.
Därutöver pågår nu arbetet med
att komplettera pilgrimsleden med
en så kallad ”Frälsarkransvandring”. Frälsarkransen, ibland även
kallad ”Livets pärlor” är ett pärl
armband som utvecklats av Martin
Lönnebo, tidigare biskop i Linköping. Armbandet består av en rad
pärlor, där var och en symboliserar

ett existentiellt/kristet tema, som
till exempel bekymmerslöshet, kärlek, död och uppståndelse, tystnaden och Gud. Armbandet är tänkt
som ett redskap för meditation och
den inre andliga vandringen.
Frälsarkransvandringen kommer
att sträcka sig från kyrkogården
på Ljusterö, förbi Prästgården och

bort mot Ladan. Den kommer att
innehålla stationer där pärlorna
presenteras och är avsett som en
kortare meditations- och pilgrimsled, som är tillgänglig även för den
som har svårt att röra sig längre
sträckor. Frälsarkransleden är tänkt
att byggas upp och invigas under
våren.

Missa inte! • 14–16 juni •
En stor musikfestival i pastoratets fem kyrkor inklusive Ljusterö och Roslags-Kulla.

Gudstjänster
24 februari – 2 juni 2019
söndag

24 februari klockan 11:00

Psalmsångsgudstjänst, Ljusterö kyrka.
Ljusterökören under ledning av Erik
Tegenborg. Staffan Sjögren, gitarr och
bas. Patrik Ahlberg, flöjt.
Vi presenterar också resultatet från
Ljusterö-Kulla församlings psalmomröstning. Kyrkkaffe.

3 mars
klockan 11:15
Fastlagssöndagen – Mässa i
Roslags-Kulla. Valentine Aderibole,
präst, Erik Tegenborg, kantor.
Kyrkkaffe med semlor.

söndag

6 mars
klockan 18:00
Askonsdagsbön, Ljusterö kyrka.
Ökvarten medverkar. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.

onsdag

10 mars
klockan 11:00
Mässa, Ljusterö kyrka. Ljusterökören
medverkar. Valentine Aderibole, präst
och Erik Tegenborg, kantor.
		
klockan 14:30
Andakt på Görjansgården.

söndag

17 mars
klockan 11:15
Gudstjänst, Roslags-Kulla. Sånghjärtat
medverkar. Karen Holm, präst och
Erik Tegenborg, kantor. Kyrkkaffe med
kyrkkorv.

söndag

24 mars
klockan 11:00
Jungfru Marie bebådelse dag. Mässa,
Ljusterö kyrka. Karen Holm, präst
och Irina Sartakova, kantor.
Kyrkkaffe med våfflor.

söndag

19 april

klockan 15:00
Långfredagsgudstjänst Roslags-Kulla.
Karen Holm, präst och Erik Tegenborg,
kantor.
fredag

20 april
klockan 23.30
Påsknatten, Påsknattsmässa Ljusterö
kyrka. Valentine Aderibole, präst och
Erik Tegenborg, kantor.

lördag

21 april
klockan 11:15
Påskdagen, Påskdagsmässa RoslagsKulla. Ljusterökören medverkar.
Karen Holm, präst och Erik Tegenborg,
kantor. Kyrkkaffe.
söndag

22 april

klockan 11:00
Annandag påsk. Påskvandring med
kyrkbrunch, Ljusterö kyrka. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.
måndag

28 april
klockan 11:00
Gudstjänst Ljusterö kyrka. Karen Holm,
präst och Irina Sartakova, kantor.

söndag

5 maj
klockan 11:15
Gudstjänst Roslags-Kulla.
Sånghjärtat och Sång på Skoj medverkar. Valentine Aderibole, präst och Erik
Tegenborg, kantor.
Kyrkkaffe och kyrkkorv.

söndag

12 maj
klockan 11:00
Gudstjänst Ljusterö. Ökvarten medverkar. Karen Holm, präst och Erik
Tegenborg, kantor. Kyrkfika.
19 maj
klockan 11:15
Mässa Roslags-Kulla.
Lena Walderfelt, präst
och Irina Sartakova, kantor.

söndag

söndag

6 april
klockan 16:00
Barnkonsert i Ljusterö kyrka. En sagolik konsert med Lindgrenska sånger.
Körerna Sånghjärtat, Musicanterna
och Rätta Takter med sina körledare
Martin Fornhem, piano, James Ellison,
bas och Karen Holm, präst.

torsdag 30 maj
klockan 12:00
Kristi Himmelfärds dag, Gudstjänst på
Ingmarsö. Ljusterökören medverkar.
Karen Holm, präst och
Erik Tegenborg, kantor. Kyrkskjuts.

lördag

7 april

klockan 11:00
Gudstjänst Ljusterö kyrka. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.
söndag

14 april
klockan 11:15
Palmsöndagen, Roslags-Kulla.
Valentine Aderibole, präst och
Irina Sartakova, kantor. Kyrkkaffe.

söndag

18 april

klockan 18:00
Skärtorsdagsmässa. Karen Holm, präst
och Erik Tegenborg, kantor.

torsdag

Vårstädning 6 april
Välkomna att hjälpa till med att
röja och snygga till i trädgården
kring Ljusterö Prästgård lördagen
den 6 april med start klockan 10.
Under dagen serveras förtäring
och förfriskningar.
Senast klockan 16 avrundar vi.
Då blir det barnkörkonsert i kyrkan. Hoppas vi ses den dagen!.

Fasteinsamlingen 2019
”Sanna himmel
Samma rättigheter
Verkligen ser olika ut”
Svenska kyrkans internationella
arbetes fastekampanj pågår
mellan den 3 mars–14 april.
Årets kampanj vill hjälpa
människor som fått sin trygghet
sönderslagen av krig och våld
(se annons på förstasidan).

söndag

31 mars
klockan 11:15
Midfastosöndagen, Mässa, RoslagsKulla. Sång på Skoj medverkar.
Karen Holm, präst och Erik Tegenborg,
kantor. Kyrkkaffe med brödauktion.

söndag

DET HÄNDER
I FÖRSAMLINGEN

26 maj
klockan 11:00
Bönsöndagen, Mässa Ljusterö kyrka.
Karen Holm, präst
och Erik Tegenborg, kantor.

1 juni
klockan 18:00
Helgmålskonsert, Ljusterö kyrka.
Vi bygger broar med varann – sånger
om hav, båtar och mänskliga relationer. Kom igång-kören från Vaxholms
församling. Torsten Runolf, piano,
Ewa Leijdström, trumpet, Kristina
Ohlsén-Runolf, körledare.

lördag

2 juni
klockan 11:00
Gudstjänst, Ljusterö kyrka. Anders
Lindberg, präst och Irina Sartakova,
kantor.

söndag

Vårkonsert med Ljusterödraget, söndag 12 maj
Roslags-Kulla församlingshem, klockan 14:00. Fika, kollekt.

”Fet-onsdagskafé”
med semlor!
Onsdagen den 6:e mars serveras
semlor på Öppna Prästgården,
klockan 10–12. Välkomna!

Vårens soppluncher
Under våren 2019 fortsätter
soppluncherna följande dagar:
Ljusterö (tisdagar):
• 26 mars • 30 april (Valborg)
• 28 maj
Roslags-Kulla (onsdagar):
• 13 mars • 17 april • 15 maj

Vårkonsert med
Ljusterökören
Söndag 26 maj klockan
16:00, Ljusterö Bygdegård.
Solister ur kören.
Erik Tegenborg, dirigent.
Kaffe med dopp.
Entréavgift.

Resultatet från
psalmomröstningen
Söndagen den 24 februari firade vi en härlig psalmsångsgudstjänst
i Ljusterö kyrka tillsammans med Ljusterökören, flöjtist och gitarrist. Då presenterade vi också resultatet från psalmomröstningen
som pågått under vintern.
Många röster har kommit in, och
många åldersgrupper har lämnat
in röster, allt från femåringar till
nittioåringar.
I höst, den 6 oktober, firar vi ytterligare en psalmsångsgudstjänst
med delvis andra psalmer.

5. Morgon mellan fjällen
(sv.ps.179)
6. Bred dina vida vingar
(sv.ps.190)
Stilla natt (sv.ps.114)
7. Måne och sol (sv.ps.21)
Nu tändas tusen juleljus
(sv.ps.116)

Här kommer resultatet
1. Den blomstertid nu kommer
(sv.ps.199)

8. Du är en bön (sv.ps.762)
Guds kärlek är som stranden
och som gräset (sv.ps.289)

2. Härlig är jorden (sv.ps. 297)
3. Tryggare kan ingen vara
(sv.ps.248)
4. En vänlig grönskas rika dräkt
(sv.ps.201)

Var jag går i skogar, berg och
dalar (sv.ps.251)
Tack för ditt bidrag!

Ingvar Laxvik
firades på
sin 90-årsdag
Den 20 februari fyllde en av försam
lingens trotjänare, Ingvar Laxvik, 90 år. Han uppvaktades av
församlingen med en blomsteruppsättning. Födelsedagen firades
med mottagning i hemmet. Där
serverades kaffe, hembakade kakor och tårta. På frågan om hur
man får ett långt liv svarar Ingvar: ”Man ska undvika motion
och inte anstränga sig i onödan.”

Information om hur vi behandlar personuppgifter
samling (som är en del av Österåkers
pastorat) har en viktig roll i samhällena Roslags-Kulla, Ljusterö och öarna
utanför.
Vi berättar om gångna och kommande händelser inom församlingen
och pastoratet, samt lämnar viktig information om till exempel våra byggnader och kyrkogårdar, samt för-

Österåkers pastorat ger ut LjusteröKullas församlingsblad. Församlingsbladet är ett sätt för pastoratet att
informera församlingsbor och andra
intresserade om sin verksamhet.
Alla texter och bilder som finns i
bladet har således ett journalistiskt
ändamål. Genom församlingsbladet
vill vi beskriva att Ljusterö-Kulla för-

ändringar rörande personalen. Här
kan du också hitta information om
gudstjänster och konserter. Vill du
veta mer om hur Österåkers pastorat
behandlar personuppgifter finns information i vår integritetspolicy som
finns på vår webbplats.

Nyhetsbrev via mail
Prenumerera på nyhetsbrevet så mis-
sar du inga inbjudningar till mötes
platser, konserter, aktiviteter för barn

eller andra evenemang eller nyheter
inom pastoratet. Mailet får du ungefär en gång i månaden.
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