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Mörkret ger vika…
…är temat för årets Luciakonsert i Ljusterö kyrka. 13 december,
som enligt den gamla julianska kalendern var årets mörkaste dag.

SK18176

En flicka
är född

En dryg vecka senare, den 22 december, är det dags för julkonserten Stjärneljus, änglaljus. Ett par
av hållpunkterna i advent och juletid här i Ljusterö-Kulla församling.
Advent och jul är tänkta som själens rastplats. Advent är i kyrkans
tradition en fastetid, en tid för reflektion och återhållsamhet som förbereder oss för julen: barnets högtid, det värnlösa livets högtid. Det
är en tid för att tända ljus, lyssna på vacker musik och vänta ut
mörkret, men också att odla hoppet och tron på livets möjlighet.
För många människor idag är
det i verkligheten dock snarast det
motsatta. November/december blir
en tid för närmast frenetisk konsumtion som närs av en kommersialiserad Hollywood-julberättelse
om fläckfri lycka och gemenskap.
Den bygger på ideal som är
ouppnåeliga för de flesta, eftersom
den i grunden är en fantasi. Ideal
som ändå kan vara svåra att värja
sig mot eftersom de rör vid djupt
mänskliga behov och längtan. Hos

en del skapar det en oerhörd stress
– och besvikelse.
Den kristna julberättelsen har
en helt annan utgångspunkt. Det
är en berättelse om fattigdom,
hemlöshet och utsatthet. Och om
att Gud väljer att födas där, inte i
palatset eller överflödet. Därmed
blir det också en berättelse om
hopp. Om det ofullkomligas helighet. Men också om förändringens möjlighet. Årets julkampanj i
Svenska Kyrkan har fått rubriken
En flicka är född och fokuserar
på att förbättra flickors möjligheter världen över. När flickors och
kvinnors villkor förbättras utvecklas hela samhället. Och världen har
förändrats. Färre människor lever
idag i fattigdom. Men mer behöver göras. Julens bud
skap är att
förändring är möjlig och sker mitt
ibland oss. Den mänskliga tillvaron
är och förblir ofullkomlig. Men
det är också där den blir levande.
God jul och Gott Nytt år till er
alla!
Karen Holm, präst

Julallsång i Roslags-Kulla
Swisha

din gåva till

900 12 23
Tack!

Foto: Helena Goldon/Ikon

#Enflickaärfödd
Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Torsdag den 6 december klockan 19:00 sjunger vi in julen
i Roslags-Kulla församlingshem.
Då är det traditionsenligt julallsång tillsammans med
Sång på skoj och Erik Tegenborg, kantor.
Gamla sånger blandas med nya i en glädjefylld och upplyftande blandning.
Välkomna!

Musikevenemang
Torsdag 6 december,
klockan 19.00
Allsång med julsånger
Kören Sång på skoj
Musikanter under ledning av Erik Tegenborg
Roslags-Kulla församlingshem

Torsdag 13 december,
klockan 19.30
Luciakonsert ”Mörkret ger vika”
Ljusterös och öarnas Lucia
Ungdomskören
Tridentem & Ljusterökören
Erik Tegenborg, dirigent
Ljusterö kyrka

Bilden ovan: Ungdomskören Tridentem 2017
Bilden till vänster: Ljusterös Lucia 2017
Bilden nedan: Manskören Ökvarten 2016

Lördag 22 december,
klockan 16.00
Foton: Ida Hallström Åsman

Julkonsert ”Stjärneljus, änglaljus”
Ljusterökören,
Ökvarten och Tridentem
Gunnar Lundberg, baryton
Cecilia Olsson, flöjt
Irina Sartakova, piano
Erik Tegenborg, dirigent
Ljusterö kyrka

Lördag 2 februari 2019, klockan 16.00
OBS! Engelbrektskyrkan, Östermalm

Foto: TripAdvisor

Vår ungdomskör Tridentem medverkar i en stor konsert tillsammans
med elva andra ungdomskörer från hela Stockholm under ledning av
körledaren Susanna Lindmark.
Kom gärna och lyssna på denna jättekör med nästan 200 körsångare!

klockan 17.00 samma dag,
i Engelbrektskyrkan, firas en gudstjänst där ungdomarna också sjunger.

Jubilarlunchen
Den 10 november samlades 80-talet jubilarer i Bygdegården på
Ljusterö för den årliga jubilarlunchen.
Det bjöds på varmrätt, tårta och
underhållning av Ljusterödraget.
Ingvar Laxvik, återkommande jubilar, fick för dagen även vara både
underhållare och präst.
Ett stort tack till församlingens kyrkvärdar, Ylwa Borg, Marie

Ljustermo, Aina Österberg och
Anna Österholm som stod som
värdinnor och arbetade hårt för att
få alla att trivas. Nästa år, 2019,
kommer vi att prova på att dela
upp jubilarlunchen på två tillfällen
och bjuda in halvårsvis.

Välkommen
på gröt
och skinksmörgås
i Roslags-Kulla
prästgård, onsdagen
den 5 december
klockan 12:00!

Gudstjänster
2 december – 24 februari 2019
2 dec

klockan 11:00
1:a advent. Adventsgudstjänst
i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören medverkar under
ledning av Erik Tegenborg, samt
Valentine Aderibole och Karen Holm.
Åda bjuder på kyrkkaffe.
		
klockan15:00
Adventsgudstjänst i Roslags-Kulla
kyrka. Sång på Skoj medverkar under
ledning av Erik Tegenborg, kantor.
Karen Holm och Valentine Aderibole,
präster. Röda korset bjuder på kyrkkaffe.

söndag

6 dec
klockan 19:00
Julallsång. Roslags-Kulla församlingshem. Sång på skoj, Erik Tegenborg,
kantor.

torsdag

8 dec
klockan 11:00
Ljusterös och öarnas Lucia med
tärnor ur ungdomskören Tridentem
samt Ljusterökören framträder vid
bygdegårdens julmarknad, kl 13.00
vid Wira bruk samt kl 15.00 på Walles
bakficka (Boka bord hos Walles).

lördag

9 dec

klockan 11:00
2:a advent. Gudstjänst med Luciatåg,
Ljusterö kyrka. Sånghjärtat medverkar under ledning av Erik Tegenborg,
kantor. Karen Holm, präst. Kyrkkaffe
och kyrkkorv med julfest för barnen.
		
klockan 14:30
Andakt med Luciatåg, Görjans
gården. Sånghjärtat under ledning av
Erik Tegenborg. Karen Holm, präst.

söndag

13 dec

klockan 19:30
Mörkret ger vika – Luciakonsert i
Ljusterö kyrka med Ljusterökören
och Tridentem under ledning av
Erik Tegenborg, kantor.

torsdag

16 dec

klockan 11:15
3:e advent: Mässa i Roslags-Kulla
kyrka. Anders Lindberg, präst och
Irina Sartakova, kantor.

söndag

22 dec
klockan 16:00
Stjärneljus, Änglaljus – Julkonsert i
Ljusterö kyrka. Ljusterökören,
Ökvarten och Tridentem under
ledning av Erik Tegenborg, dirigent.
Gunnar Lundberg, baryton. Cecilia
Olsson, flöjt. Irina Sartakova, piano.

lördag

23 dec

klockan 11:00
4:e advent: Sammanlyst högmässa i
Åkersberga kyrka.

söndag

klockan 10:00
Julkrubba. Festis och pepparkaka i
Ljusterö kyrka. Sånghjärtat medverkar under ledning av Erik Tegenborg.
Karen Holm, präst.
		
klockan 12:00
Julkrubba. Festis och pepparkaka i
Roslags-Kulla kyrka. Sånghjärtat,
Erik Tegenborg och Karen Holm.

julafton

klockan 05:00
Julotta i Roslags-Kulla kyrka.
Solist Erik Tegenborg, kantor.
Karen Holm, präst.
		
klockan 07:00
Julotta i Ljusterö kyrka.
Solist Erik Tegenborg, kantor.
Valentine Aderibole, präst.
		
klockan 07:30
Julotta på Ingmarsö. Karen Holm,
präst. Kyrkkaffe efter gudstjänsten.

juldagen

klockan 14:30
Gudstjänst på Görjansgården.
Ingvar Laxvik, präst.

annandag jul

30 dec
klockan 11:00
Mässa i Ljusterö kyrka. Karen Holm,
präst. Åsa Burman Laxvik, kantor.

söndag

20 jan
klockan 11:00
Mässa i Ljusterö kyrka.
Valentine Aderibole, präst.

söndag

27 jan
klockan 11:15
Mässa i Roslags-Kulla kyrka.
Karen Holm, präst och
Erik Tegenborg, kantor.

söndag

3 feb
klockan 11:00
Gudstjänst på Kyndelsmässodagen
i Ljusterö kyrka. Sånghjärtat medverkar under ledning av Erik Tegenborg. Karen Holm, präst. Kyrkkorv i
prästgården.
		
klockan 14:30
Andakt på Görjansgården. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.
söndag

10 feb
klockan 11:15
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Valentine Aderibole, präst och
Erik Tegenborg, kantor.

söndag

17 feb
klockan 11:00
Septuagesima, Mässa i Ljusterö kyrka.
Karen Holm, präst.

söndag

24 feb
klockan 11:00
Sexagesima, Psalmsångsgudstjänst i
Ljusterö kyrka. Ljusterökören under
ledning av Erik Tegenborg. Staffan
Sjögren, gitarr och Patrik Ahlberg,
flöjt. Karen Holm, präst.

söndag

Dopängelsgudstjänst

klockan 16:00
Nyårsbön i Roslags-Kulla kyrka.
Sofie Lindqvist, solist. Åsa Burman
Laxvik, kantor. Karen Holm, präst.

nyårsafton

2019 nyårsdagen

klockan 17:00
Nyårsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Sofie Lindqvist, solist. Åsa Burman
Laxvik, kantor. Karen Holm, präst.
Serveras soppa i Prästgården.

söndag 6 jan
klockan 11:00
Trettondedag jul, Dopängelsgudstjänst i Ljusterö kyrka. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.
Ida Tegenborg, sångsolist.
Efter gudstjänsten bjuds det till tårt
kalas i prästgården.

13 jan
klockan 11:15
Dopängelshämtningsgudstjänst
i Roslags-Kulla kyrka. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.
Tårtkalas i församlingshemmet.

söndag

På nyåret, den 6 januari i Ljusterö
kyrka och 13 januari i RoslagsKulla kyrka, är det åter dags att
fira Dopängelsgudstjänster med
tårtkalas.
Du som är vårdnadshavare till
ett av barnen som döpts här under året får en särskild inbjudan
att hämta ditt barns dopängel.
Men det ges också tillfälle för oss
alla att påminna oss om vårt dop.
Guds barn förblir vi alltid.
Så välkommen på fest!

Allhelgona får
allt större betydelse
Allhelgonahelgen har blivit den helg på året då flest människor
besöker våra kyrkogårdar. Sedan några år tillbaka har vi därför
försökt ha extra bemanning kring våra kyrkor den helgen.
I år hade vi återigen gravsmyckningsfredag på Ljusterö med öppen kyrka och kaffeservering i
prästgården, vilket visat sig vara
uppskattat och välbesökt.
Under lördagen har vi extra
öppet i Roslags-Kulla kyrka, i år
utökat med en enklare kaffeservering i kyrkan.

I Roslags-Kulla kunde vi i år
även glädjas åt att äntligen ha fått
en ljusbärare vid minneslunden. I
båda kyrkorna hölls minnesgudstjänster under lördagen.
Allhelgona är en helg som får
allt större betydelse och vi ser det
som en utmaning att möta detta
ytterligare under kommande år.

Vårens soppluncher
Under våren 2019 fortsätter soppluncherna följande dagar:
Ljusterö (tisdagar):
29/1, 26/2 26/3, 30/4 (Valborg)
och 28/5

Roslags-Kulla (onsdagar):
13/2, 13/3, 17/4, 15/5

Terminsstarter

Församlingens körer
Onsdag 9 januari

Onsdag 16 januari

Torsdag 17 januari

Ungdomskören
Tridentem
klockan 15.15–16.30

Barnkören Sång
hjärtat Ljusterö
klockan 14.00–15.00

Barnkören Sång
hjärtat Roslags-Kulla
klockan 13.00–14.00

Ljusterökören
klockan 18.30–20.45

Ökvarten
klockan 17.40–18.30

Sång på skoj
klockan 14.00–16.00

Omröstning:
Din favoritpsalm!
I vår satsar vi på våra gemensamma psalmer, både gamla och
nya!
Och nu är det dags för er som bor
eller besöker Ljusterö-Kulla församling att utse era favoritpsalmer.
Vi kommer att ha en psalm
sångsgudstjänst i Ljusterö kyrka
den 24 februari 2019 då vi sjunger
psalmer från tio-i-topp-listan med
hjälp av Ljusterökören, gitarristen Staffan Sjögren och flöjtisten
Patrik Ahlberg.
Vi är vana att sjunga psalmer
till orgel eller piano, men ett antal
psalmer kommer vi att sjunga på
lite annorlunda sätt, och märka att
det känns lite annorlunda, att man
kanske hittar en ny dimension i
sången?
Självklart kommer också topplistan att publiceras här i församlingsbladet till våren.
Hur går det till?
Ni får rösta på tre psalmer var, och
ni har fram till den 31 januari på
er! I båda våra kyrkor och i Ljusterö prästgård samt Roslags-Kulla
församlingshem finns röstlappar
och lådor att stoppa dem i.
Det går också bra att mejla era
tre favoritpsalmer till;
erik.tegenborg@svenskakyrkan.se
eller sms:a till 0768 917 780.
Tack för ditt bidrag!
Erik Tegenborg, kyrkomusiker

Nyhetsbrev via mail
Prenumerera på nyhetsbrevet, så missar du inga inbjudningar till mötesplatser, konserter, aktiviteter för barn
eller andra evenemang eller nyheter inom pastoratet. Mailet får du ungefär en gång i månaden. Anmäl dig på
www.svenskakyrkan.se/osteraker/nyhetsbrev
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