Ljusterö-Kulla församling

Roslags-Kulla församlingshem: Onsdagarna
12/2, 11/3, 15/4, 13/5. Kl. 12.00–14.00

Under trettondagshelgen, den 5 och 6
januari 2020, var det
dopängelgudstjänster i församlingens två
kyrkor, då de som döpt sitt barn under
året var särskilt inbjudna.
Till gudstjänsten i Roslags-Kulla kyrka
kom det 27 besökare, varav sju var barn,
och till gudstjänsten i Ljusterö kyrka kom
det hela 61 personer, varav 20 var barn.

Ljusterö prästgård: Tisdagarna 28/1, 25/2,
31/3, 28/4, 26/5. Kl. 11.00 föredrag/musik,
Kl. 11.30 soppan serveras

Aktiviteter i samarbete med kommunen
Ljusterö-Kulla församling har olika aktiviteter för pensionärer i Roslags-Kulla församlingshem i samarbete med kommuen.
Dessa är följande:
Yoga: Kl. 10.30 på måndagar
Bingo och fika: Kl. 13.30 på tisdagar
Styrkepass: Kl. 10.30 på torsdagar

Mer information om vad som händer i församligen hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/osteraker/ljustero-kulla-forsamling
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”Stå på modets sida”
Vad är mod? Vad gör en modig människa? Varför behöver vi mod? Och vad har det med
kyrkan att göra?
Kanske föreställer du dig att
en modig person är en som
bestiger berg eller simmar med
hajar? Jo, det kan kräva mod.
Det beror på vem som gör det.
Modig är den som inte väjer
för det som skrämmer, är obehagligt, eller obekvämt. Men
det behöver inte vara livsfarligt. Och det som är livsfarligt
kräver inget mod från den som
inte är rädd. Mod är att vara
rädd, men att gå ändå, trotsa
rädslan. För att du vet att du
bör. Mod är också besläktat
med livsmod – upplevelsen av
hopp och framtidstro, att finna
vägar framåt. Ibland kräver
livet av oss att vi är, eller blir,
modiga.
Nu närmar sig snart det som
egentligen är kyrkans största
högtid, påsken. Den är en
sorts sammanfattning av den
kristna trons budskap: att tro
på uppståndelsen, på att livet
är starkast, även då vägen går
via smärta, och då det verkar
hopplöst. I påskens budskap
ryms rädsla, förrådd vänskap
och svikna löften. Men också

kärlek, nytt hopp och återupprättat förtroende. Det är
höjdpunkten i berättelsen om
Jesus och samtidigt en berättelse om det mänskliga livet. Och
en påminnelse om att Gud ger
mod och visar oss nya vägar.
Rubriken ”Stå på modets
sida” är hämtad från årets
fasteaktion för ACT Svenska
kyrkan. Fasteaktionen är årets
största insamling och temat tar
i år fasta på begreppet ”mod”.
Mod att möta svårigheter och
ge kraft till förändring. Sedan
flera år har pastoratets två
församlingar beslutat att en
procent av budgeten ska gå till
internationellt arbete genom
olika projekt. I höstas reste
några från församlingen för att
besöka ett av projekten i Tanzania. Det kan du höra mer om
i samband med sopplunchen i
mars. Det internationella arbetet är viktigt inte bara för ”deras” skull, utan även för ”vår”.
För i förlängningen hänger allt
ihop. Vi lever under samma
himmel. Därför behöver vi
alla vara med och ta ansvar för

allas liv, allas rätt till hopp och
framtidstro. Vi behöver alla
mod att förändra.
På kyrkligt finspråk talar vi
ibland om ”att leva i uppståndelsens tecken”. För mig
personligen handlar det om
detta: att sträva efter att stärka
livet, mitt eget, andras och
världens. Det mesta som sker
i kyrkan, och en del av det kan
du läsa om i det här bladet, har
som mål att bygga upp hoppet,
framtidstron och kärleken till
livet och Gud. Hos var och en
av oss. Ge kraft att finna vägar.
Det handlar om att förmedla
mod.
Foto: Ellinore Nilsson

Vårens soppluncher

Många kom
på dopängelgudstjänster

Karen Holm,
församlingsherde.

Månadens psalm
I Ljusterö-Kulla församling har vi det senaste året satsat på att lyfta vår psalmskatt,
genom till exempel Psalmtoppen och särskilda psalmsångsgudstjänster. I år fortsätter vi denna satsning, bland annat genom att införa någon som vi kallar Månadens
psalm.
Under alla gudstjänster i en
månad kommer vi att sjunga
en och samma psalm, och då en
av våra nyare psalmer, hämtad
antingen från boken ”Psalmer
i 2000-talet” eller det tillägg av
psalmer som finns i vår vanliga
röda psalmbok (701–). Tanken
med detta är att vi utvidgar
vår gemensamma psalmskatt
genom att få öva på en ny psalm
flera veckor i rad. Psalmerna
följer ofta antingen årstiderna
eller kyrkoårets teman.
I sin bok Psalmer och
människor skrev Olle Nivenius: ”Bakom varje psalm finns
en människa (...). Någon har
mot bakgrunden av sina egna
upplevelser och erfarenheter
skrivit just denna text, gestaltat
just denna melodi”. Vi har
redan kända psalmförfattare
som Anders Frostensson och
Lina Sandell-Berg, men vill nu
släppa fram andra människors
upplevelser och toner och se

2020 års psalmer är:
Januari: 862 Vinterpsalm
Februari: 877 Som solen glöder genom vinterdiset
Mars: 916 Ge mig en plats där jag kan växa
April: 943 Blomningstid
Maj: 812 Nu lyser tusen glädjebloss
Juni: 944 Se, nu stiger solen
Juli: 754 När dagen fylls av fågelsång
Augusti: 815 Hav och strand
September: 820 Vägen till regnbågen
Oktober: 770 Som bonden tar ett fång av markens gröda
November: 915 Som pilgrimer vi färdas sakta
December: 856 Tänd ljus, ett ljus skall brinna

om även dessa kan landa i våra
hjärtan. Vi får sjunga psalmer
av till exempel Ylva Eggehorn,
Cornelis Wreeswijk, Ingela
”Pling” Forsman och Jonas
Jonson samt författare och tonsättare från våra grannländer
Norge och Danmark.
Och var inte oroliga. Det
kommer också fortsättningsvis
sjungas psalmer som ni känner
till sedan tidigare, men snart
kommer ni att kunna ännu fler!
Kanske hittar du en ny favorit?

Påskvandring med kyrkbrunch

På måndagen den 13 april, annandag påsk,
har vi påskvandring med kyrkbrunch i
Roslags-Kulla. Vi samlas vid Skallbrovägens
början, vid Kullabyn kl. 11.15 och äter efter
vandringen kyrkbrunch tillsammans i församlingshemmet. Klä dig efter väder.

Ny dag för öppna förskolan

Kyrkans öppna förskola, som tidigare har varit på måndagar, kommer från och med vecka
5 att ha öppet kl. 09.00–12.00 på torsdagar.
Välkommen!

Vi sjunger tillsammans igenom
årets alla månadspsalmer vid
följande tillfällen:
Onsdagen den 29 januari, kl.
18.30 i Ljusterö prästgård
Torsdagen den 6 februari, kl.
13.00 i Roslags-Kulla församlingshem
Tisdagen den 25 februari, kl.
11.00 vid sopplunchen i Ljusterö prästgård
Erik Tegenborg,
kyrkomusiker

Vårkonsert den 16 maj

Körerna Exaudi och Ljusterökören, under
ledning av Christina Björsund och Erik
Tegenborg, bjuder in till vårkonsert den 16
maj. Information om tid, program och lokal
kommer senare. Håll utkik på webben.

Sopplunch med föredrag

På vårens första sopplunch kommer Lena
Nordin, hovsångerska, och berättar om livet
efter operan, om Sydafrika och volontärarbete. Välkomna kl. 11.00 den 28 januari.
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Söndag 2 februari, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Barnkören Sånghjärtat
medverkar under ledning av Erik Tegenborg. Kyrkkaffe
och kyrkkorv.
Söndag 9 februari, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Valentine Aderibole,
präst.
Söndag 16 februari, klockan 14.30
Gudstjänst på Görjansgården. Kristina Ohlsén Runolf,
musiker. Åsa Löwén, präst.
Söndag 23 februari, fastlagssöndagen, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Kören Sång på skoj medverkar under ledning av Erik Tegenborg. Maria Sverke,
präst. Kaffe med semlor.
Söndag 1 mars, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Kristina Ohlsén Runolf, musiker. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 8 mars, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Ökvarten medverkar under
ledning av Erik Tegenborg. Staffan Hellgren, präst.
Söndag 15 mars, klockan 11.15
Mässa i Roslags-Kulla kyrka. Magnus Holmlund,
musiker. Johanna Gherman, präst.
Söndag 22 mars, klockan 11.00
Mässa i Ljusterö kyrka på Jungfru Marie bebådelsedag. Ljusterökören medverkar under ledning av Erik
Tegenborg. Karen Holm, präst. Kyrkkaffe med våfflor.
Brödauktion.
Klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Erik Tegenborg, musiker. Karen
Holm, präst.
Söndag 29 mars, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Kristina Ohlsén Runolf, musiker. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 5 april, palmsöndagen, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Kören Sånghjärtat medverkar under ledning av Erik Tegenborg. Dörte Kind och
Camilla Segerlund, församlingspedagoger. Karen Holm,
präst. Kyrkkaffe och kyrkkorv.
Torsdag 9 april, skärtorsdagen, klockan 18.00
Skärtorsdagsmässa i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg,
musiker. Karen Holm, präst.
Fredag 10 april, långfredag, klockan 15.00
Långfredagsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.

Söndag 12 april, påskdagen, klockan 11.00
Påskdagsmässa i Ljusterö kyrka. Ljusterökören medverkar
under ledning av Erik Tegenborg. Karen Holm, präst.
Måndag 13 april, annandag påsk, klockan 11.15
Påskvandring med kyrkbrunch i Roslags-Kulla församlingshem. Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm präst.

Söndag 19 april, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Valentine Aderibole, präst.
Klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 26 april, klockan 11.15
Mässa i Roslags-Kulla kyrka. Kören Sång på skoj medverkar under ledning av Erik Tegenborg. Valentine Aderibole,
präst.
Söndag 3 maj, klockan 11.00
Mässa i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Karen
Holm, präst.
Söndag 10 maj, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Karen Holm, präst.
Lördag 16 maj
Vårkonsert. Körerna Exaudi och Ljusterökören medverkar
under ledning av Christina Björsund och Erik Tegenborg.
Information om tid, program och lokal kommer senare.
Håll utkik på webben.
Söndag 17 maj, bönsöndagen, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Körerna Sånghjärtat,
Musicanterna och Rätta takter medverkar under
ledning av Erik Tegenborg, Liv Skareng och James Ellison.
Karen Holm, präst.
Klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Erik Tegenborg, musiker. Karen
Holm präst.
Torsdag 21 maj, Kristi himmelfärds dag, klockan 12.00
Gudstjänst i missionshuset på Ingmarsö. Ljusterökören
medverkar under ledning av Erik Tegenborg. Karen Holm,
präst.
Söndag 24 maj, klockan 11.15
Mässa i Roslags-Kulla kyrka.
Söndag 31 maj, klockan 11.15
Mässa i Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker.
Valentine Aderibole, präst.

