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Omläggning av kyrkogårdsmur
Många äldre kyrkomurar är
kallmurade och har stått länge,
ofta i hundratals år. Tid, väder
och vind gör att delar av muren
på Ljusterö har rasat eller är på
väg att rasa. Just nu lägger
Österåkers pastorat, via inhyrda

murare, om en del av muren
mellan Ljusterö kyrka och
prästgården. Sträckan har varit
avspärrad under ett drygt år
sedan muren började kalva.
Det här är ett nödvändigt och
återkommande jobb för att hålla
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våra kyrkogårdar säkra. Ytterligare en del av muren på andra
sidan kyrkan är avspärrad sedan
en tid. Den ska enligt planerna
läggas om nästa år.

Adventskonsert

Lördagen den 30 november har vi julkonsert med
SOS-kören från Bergshamra under ledning av
Lars Karlsand i Roslags-Kulla kyrka.
Välkomna kl. 16.00!

Mer information om vad som händer i församligen hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/osteraker/ljustero-kulla-forsamling
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… är temat för årets julkonsert i Ljusterö kyrka. Det är numera tradition att vi dagarna före
jul får sjunga in julen tillsammans med Ljusterökören. Det är en möjlighet att ta rast i julhetsen och istället landa i julens egentliga budskap, om Livet som föds som ett ljus i mörkret.
I kyrkans tradition är Advent
en fastetid, en tid för reflektion
och återhållsamhet som förbereder oss för julens budskap om
Jesus födelse i Betlehem, om
en Gud som finns i människan,
och om stjärnan som lyser för
livets mirakel. För oss i Norden
är det en tid för att tända ljus,
och vänta ut mörkret. Många
är vi nog som i novemberrusket längtar till advent och jul,
ljusets högtid, som bär oss genom det värsta vintermörkret.
Rent allmänt är advent och jul
en av årets viktiga rastplatser.
För den som arbetar ger det
förhoppningsvis möjlighet till
en välbehövlig paus efter en
lång arbetshöst. Det är en möjlighet att sätta lite glitter på den
grå vardagen. Vi behöver de
ögonblicken och sammanhangen, de som ger oss extra kraft
och livsmod, som berör oss.

Hur och var vi finner dem beror på vilka vi är och hur våra
sammanhang ser ut. Kanske är
det i gemenskapen med familj
och vänner, kanske under en
stjärnklar natthimmel, kanske
när vi i mörkret hemma tänder
ett ensamt ljus och ser lågans
sken nästan fysiskt tränga bort
mörkret, eller när vi sitter
i kyrkorummet och känner
musiken omsluta oss. I grunden
handlar det om andlighet, om
att ge näring åt själen.
Advent och jul är en tid då
många söker sig till kyrkan
för att lyssna till musiken och
sångerna, sjunga psalmerna
eller höra julberättelsen. För
många av oss människor ger
det näring åt själen att få känna
att vi har del i en gemensam
tradition. Och att, när så
mycket omkring oss tycks tala
om motsatsen, bli påminda om

Luciakonsert – Ett löfte om hopp

Kom på den stämningsfulla luciakonserten
”Ett löfte om hopp” med Ljusterökören
under ledning av Erik Tegenborg. Det bjuds
även på solosång av solister ur kören.
Fredagen den 13 december kl. 19.30 i
Ljusterö kyrka. Karen Holm är präst.

att det också finns kärlek, medmänsklighet och hopp. Det ger
livsmod och kraft till handling.
Det tränger undan mörkret.
I det här församlingsbladet kan
du läsa om det som händer i
Ljusterö-Kulla församling över
advent, jul och nyår.
Välkommen att finna din
rastplats!
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”Följ stjärnans ljus” ...

Karen Holm,
Församlingsherde.

Allsång med Sång på skoj

Torsdagen den 5 december bjuder vi in till
allsång i Roslags-Kulla församlingshem kl.
19.00. Vi sjunger julsånger tillsammans med
kören Sång på skoj och musikanter under
ledning av Erik Tegenborg. Kaffe med dopp.

Våra körer och verksamheter har
juluppehåll och drar igång igen:

Sånghjärtat Ljusterö – 15 januari kl. 14.00
Sånghjärtat Roslags-Kulla – 16 januari kl. 14.45
Ökvarten – 22 januari kl. 17.40
Ljusterökören – 22 januari kl. 18.30
Sång på skoj – 23 januari kl. 13.00
Språkcafé – 13 januari kl. 18.00
Träffpunkten yoga – 20 januari kl. 13.00

Barnens lucia

Kören Sånghjärtat, under ledning av
Erik Tegenborg, bjuder på luciatåg vid
gudstjänsten i Roslags-Kulla kyrka den 8
december. Efter gudstjänsten har vi julfest
med förtäring i församlingshemmet.
Karen Holm, präst.
Välkomna!

Dopängelsgudstjänst

Under trettondagshelgen, den 5–6 januari 2020, är
det åter dags att fira dopängelsgudstjänster, då du som
döpt ditt barn under året är särskilt inbjuden.
Den 5 januari kl. 11.15 är vi i Roslags-Kulla kyrka
och den 6 januari kl. 11.00 i Ljusterö kyrka.
Vi kommer att läsa upp namnen på dem som döpts
under året och alla som är där får hämta hem sin egen
ängel. Efter gudstjänsten blir det dopkalas med tårta.
Varmt välkomna på fest!

Gudstjänster
				
&
					
konserter
30 november–26 januari
Lördag 30 november, klockan 16.00
Adventskonsert i Roslags-Kulla kyrka. SOS-kören
från Bergskamra medverkar under ledning av Lars
Karlsand. Karen Holm, präst.

Söndag 1 december, 1:a advent
Klockan 11.15
Adventsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Sång på
skoj och sopransolist Charlotta Lambertz medverkar.
Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm och Valentine
Aderibole, präster.
Klockan 15.00
Adventsgudstjänst i Ljusterö kyrka. Ljusterökören
medverkar. Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm och
Valentine Aderibole, präster.
Torsdag 5 december, klockan 19.00
Allsång med julsånger i Roslags-Kulla församlingshem.
Kören Sång på skoj och musikanter under ledning av
Erik Tegenborg leder allsången. Kaffe med dopp.
Söndag 8 december, 2:a advent
Klockan 11.15
Barnens lucia i Roslags-Kulla kyrka. Gudstjänst med
luciatåg av barnkören Sånghjärtat under ledning av
Erik Tegenborg. Camilla Segerlund och Dörte Kind,
församlingspedagog. Karen Holm, präst. Julfest med
förtäring i församlingshemmet efteråt.
Klockan 15.00
Konsert med Ljusterödraget i Ljusterö kyrka.
Fredag 13 december, klockan 19.30
Luciakonsert – Ett löfte om hopp i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören samt solister ur kören medverkar
under ledning av Erik Tegenborg. Karen Holm, präst.

Julmarknad på Ljusterö torg

Ljusterö-Kulla församling deltar i julmarknaden på Ljusterö torg den 30 november. Vi har
ett stånd där vi i samarbete med Tempo säljer
prästost, överskottet går till ACT Svenska kyrkans julinsamling för alla flickors rättighet till
ett värdigt liv. Ljusterökören medverkar med
advents- och julsånger kl. 12.00–12.20.

följ stjärnans ljus

Julkonserten ”Följ stjärnans ljus” går av stapeln
söndagen den 22 december kl. 16.00 i Ljusterö
kyrka. Ljusterökören och Ökvarten medverkar
under ledning av Erik Tegenborg.
Gunnar Lundberg, baryton
Marcus Mohlin, fiol
Solister ur kören
Karen Holm, präst

Söndag 15 december, 3:e advent
Klockan 11.00
Mässa i Ljusterö kyrka. Irina Sartakova, musiker.
Valentine Aderibole, präst.
Söndag 22 december, 4:e advent
Klockan 11.15
Mässa i Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg, musiker.
Karen Holm, präst. Kyrkfika med lussebulle efteråt.
Klockan 16.00
Julkonsert – Följ stjärnans ljus i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören under ledning av Erik Tegenborg samt
Ökvarten medverkar. Gunnar Lundberg, baryton.
Marcus Mohlin, fiol. Solister ur kören. Karen Holm,
präst.

Tisdag 24 december, julafton
Klockan 10.00
Julkrubba i Ljusterö kyrka. Kören Sånghjärtat under
ledning av Erik Tegenborg. Dörte Kind, församlingspedagog. Karen Holm, präst.
Klockan 12.00
Julkrubba i Roslags-Kulla kyrka. Kören Sånghjärtat
under ledning av Erik Tegenborg. Camilla Segerlund,
församlingspedagog. Karen Holm, präst.

Onsdag 25 december, juldagen
Klockan 05.00
Julotta i Roslags-Kulla kyrka. Joakim Kihlström, tenor.
Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.
Klockan 07.00
Julotta i Ljusterö kyrka. Joakim Kihlström, tenor. Erik
Tegenborg, musiker. Valentine Aderibole, präst.
Klockan 07.30
Julotta på Ingmarsö. Karen Holm, präst.
Torsdag 26 december, annandag jul klockan 14.30
Gudstjänst på Görjansgården. Irina Sartakova, musiker. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 29 december, klockan 11.00
Mässa i Ljusterö kyrka. Irina Sartakova, musiker.
Maria Sverke, präst.
Tisdag 31 december, nyårsafton, klockan 16.00
Nyårsbön i Roslags-Kulla kyrka. Erik Tegenborg,
musiker. Åsa Löwén, präst.
Onsdag 1 december, nyårsdagen, klockan 17.00
Nyårsgudstjänst i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg,
musiker. Valentine Aderibole, präst.
Söndag 5 januari, klockan 11.15
Dopängelsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Erik
Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.
Måndag 6 januari, trettondagsafton, klockan 11.00
Dopängelsgudstjänst i Ljusterö kyrka. Erik Tegenborg, musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 12 januari, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Kristina Ohlsén Runolf,
musiker. Karen Holm, präst.
Söndag 19 januari, klockan 11.15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Söndag 26 januari, klockan 11.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka.

