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Sommartider
Musik är ett av människans äldsta andliga uttryck. Redan från
tidig stenålder finns arkeologiska
fynd av redskap som förmodligen använts som instrument.
Flera av de äldsta texterna i
Bibeln är ursprungligen hymner
avsedda att sjungas.
Dit hör till exempel Psaltaren, som
ju lånat sitt namn till vår sångbok,
Psalmboken, och sångerna kallas
fortfarande för psalmer i kyrkans
värld. Musik har i alla tider berört
människor på ett särskilt sätt och
gör så fortfarande. Musik- och konsertverksamheten hör till de mest
efterfrågade av alla kyrkans aktiviteter.
Sommarnumret av Församlingsbladet domineras av tradition av
musiken i kyrkan. I år kanske mer
än någonsin. Den 14–16 juni ordnas en kyrklig musikfestival i hela
pastoratet med en mängd konserter i samtliga fem kyrkor. Festivalen är ett sätt att gestalta enheten i
Pastoratet och involverar dels pastoratets körer och musiker, men
även externa artister som till exempel Tomas Andersson Wij. Mer
information finns i det här bladet
eller på Svenska Kyrkan i Öster
åkers hemsida. Som vanligt finner
du i det här numret även programmet för sommarmusiken.
Till sommaren hör även att gudstjänsterna flyttar ut i det gröna. I
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kalendariet återfinns tid och plats
för samtliga våra friluftsgudstjänster. Liksom tidigare år öppnar vi
även upp Roslagskulla kyrka som
vägkyrka. Välkomna att titta förbi.
Vi bjuder på kaffe i kyrkan.
Efter nästan ett års vakans är
det så mot slutet av sommaren
äntligen dags att välkomna en ny
kyrko
herde i pastoratet. Det är
Staffan Hellgren, för närvarande
kyrkoherde i Danderyds församling, som packar ihop där och flyttar till oss i Österåker. Söndagen
den 8 september välkomnas han i
en pastoratsgemensam gudstjänst i
Österåkers kyrka.
Det var några axplock av det som
händer i församlingen i sommar. Mer
finns att läsa om i bladet, eller på
hemsidan. Jag önskar er alla, såväl
sommarboende som fastboende, en
välsignad sommar med många inspirerande upplevelser!
Karen Holm, församlingsherde

Musikfestival i kyrkan
Pastoratets alla fem kyrkor kommer att sprudla av liv och musik 14–16 juni!
20 konserter under tre dagar. Håll koll på det fullständiga programmet på
https://www.svenskakyrkan.se/osteraker/musikfestival. Här kommer information om konserterna som äger rum i vår församling:

Karin Dahlberg –
sopran
Österåkers
kammarorkester
på barock
instrument
Urban Westerlund
– cembalo och
musikalisk ledning

Ljusterö kyrka
15 juni, kl 15.00
Vart är vi på väg? – barnkonsert från 3 år och uppåt

Ljusterö kyrka
15 juni, kl 17.00
I sommarens första andetag
Joakim Kihlström, tenor
Hans Ove Olsson, piano
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Roslags-Kulla kyrka
14 juni, kl 20.00
Händel, Purcell & Don
Quixotte

Elefanten har somnat, det börjar
snöa och dockan vill bara dansa.
Följ med Dr Karin och hennes mjuka vänner när de förbereder sin resa.
Karin Haglund – piano

Roslags-Kulla kyrka
15 juni, klockan 20.00
Musik i roslagskväll med
Duo Resonansen.
Visor och klassisk musik sammanvävs i ett omväxlande program.
Duo Resonansen består av
Iréne och Mats-Göran Högström

Sommarens musikaliska pärlor
En härlig blandning av opera,
romanser, visa och pop.

John Kinell,
baryton

Gustaf
Henriksson,
piano
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Konsert med PianoBasso
Klassisk musik med vilsamma
improvisationer och doft av
Jan Johansson.
Thomas Gustavsson – piano och
arrangemang
Andreas Gustafson – kontrabas
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Emilia Feldt,
sopran

27 juni, kl 19.00,
Ljusterö kyrka

Foto: Artisterna själva

4 juli, kl 19.00,
Roslags-Kulla kyrka
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Musik i sommar

11 juli, kl 19.00,
Ljusterö kyrka
Luft, trä och vatten
Ett naturinspirerat program för
flöjt och harpa med inspiration
från Ljusterö.
Fanny Järvengren – tvärflöjt
Miriam Klein Strandberg – harpa

Gudstjänster
30 maj – 8 september 2019
torsdag 30 maj
klockan 12:00
Kristi Himmelfärdsdag, Gudstjänst på
Ingmarsö. Ljusterökören. Karen Holm,
präst och Erik Tegenborg, kantor.

söndag 30 juni
klockan 11:00
Mässa ”Cycle to Church”, Ljusterö
kyrka. Valentine Aderibole, präst och
Erik Tegenborg, kantor.

1 juni
klockan 18:00
i Ljusterö kyrka ”Vi bygger broar med
varann” Försommarkonsert med Vaxholms Komigångkör, Ewa Leijdström,
trumpet och Torsten Runolf, piano.
Kristina Ohlsén-Runolf, dirigent

söndag

lördag

Brilliant och dansant spelmansmusik från olika tider.
Erik Rydvall, nyckelharpa
Kristine West, blockflöjt, traversflöjt, tvärflöjt, pipor

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

söndag

9 juni
klockan 11:15
Pingstdagen. Mässa, Roslags-Kulla
kyrka. Kyrkfika. Karen Holm, präst
och Erik Tegenborg, kantor.
		
klockan 14:30
Andakt på Görjansgården,
Karen Holm och Erik Tegenborg.

söndag

Roslags-Kulla kyrka
16 juni, kl 19.00
Festivalens sprudlande
avslutningskonsert

fredag

med pastoratets egna vuxenkörer.
Körerna Exaudi, Glorious Gospel,
Kammarkören Non Silentium,
Laudate, Ljusterökören, Tonkraft,
Sång på skoj och Östra Ryds
kyrkokör med sina ledare.

– söndag 14–16 juni

Musikfestival, se separat program.
söndag 16 juni
klockan 11:00
Heliga trefaldighets dag, Österåkers
kyrka. Pastoratsgemensam festhög
mässa med storkör och trumpeter.
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21 juli
klockan 12:00
Apostladagen, Gudstjänst hos familjen
Ljustermo, Linanäs. Kyrkkaffe.
Urban Westerlund, musiker

söndag

28 juli
klockan 11:00
Friluftsgudstjänst vid hembygdsmuséet,
Ljusterö. Ökvarten. Karen Holm, präst
och Christina Björsund, kantor

söndag

4 augusti
klockan 12:00
Kristi Förklaring dag, Gudstjänst på
Ingmarsö, Karen Holm, präst.

söndag

11 augusti klockan 11:15
Mässa, Roslags-Kulla kyrka. Karen
Holm, präst och Per Björsund, kantor.

söndag

18 augusti klockan 11:15
Friluftsgudstjänst vid Jan-Ersgården,
Boda. Liv Skareng, kantor.

söndag

söndag 23 juni
klockan 11:15
Heliga Johannes Döparens dag.
Friluftsgudstjänst vid Wira Bruk.
Kyrkkaffe. Karen Holm, präst och Liv
Skareng, kantor.

söndag

22 juni

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

söndag

1 september klockan 11:00

Mässa, Ljusterö kyrka.
Karen Holm, präst.

8 september klockan 11:00
Pastoratsgemensam gudstjänst i
Österåkers kyrka. Installation av
Kyrkoherde Staffan Hellgren.

söndag
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Du kära dag som blänker opp
Engelska lutsånger och svensk
1700-talslyrik.
Ida Zackrisson – Sopran
Marcus Mohlin - Cembalo
Foto: Anders Bringsjö

En solist med många verktyg
En solokonsert med slagverk,
flöjter och liveloopar med musik
av artisten själv.
Jonas Sjöblom – slagverk, flöjter
och sång.

14 juli
klockan 11:15
Mässa, Roslags-Kulla kyrka.
Anders Lindberg, präst och
Erik Tegenborg, kantor.

söndag

klockan 12:00
Midsommardagen. Gudstjänst på
Ingmarsö, Karen Holm, präst.
		
klockan 15:00
Gudstjänst vid Minneslunden, Ljusterö.
Karen Holm, präst och Liv Skareng,
kantor.
lördag

25 juli, kl 19.00,
Roslags-Kulla kyrka

18 juli, kl 19.00,
Ljusterö kyrka

7 juli
klockan 12:00
Friluftsgudstjänst på Husarö. Ljusterö
kören. Valentine Aderibole, präst och
Erik Tegenborg, kantor.
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Ljusterö kyrka
16 juni, kl 14.00
Från J.S. Bach till
Eric Sahlström.

1 aug, kl 19.00,
Ljusterö kyrka
Ingmarsö hafsband med vänner
Tradjazz med hafsbandet och allsång ledd av Olle Smedmark och
Ljusterökören.

Återinvigning
av Pilgrimsleden
Den 11 maj var det återinvigning
av Pilgrimsleden. De hemmagjorda
pilgrimsmarkeringarna och skyltarna har nu bytts ut till väderbeständiga märken och nya skyltar
har satts upp. Därför var det en
festfylld återinvigning.
Ljusterökören var där och sjöng
och det skålades i Pommac och ett
fyrfaldigt hurra utbringades. Det
var 17 personer som sen följde
med på pilgrimsvandringen.
Anette Lannermo och Ylwa Borg
ledde vandringen. I långsamt tempo och ibland i tysthet vandrade
vi i den fantastiska skogen. Clas
Boström berättade om de olika
stationerna. Det lästes en bön vid
varje station och alla fick en tanke
med sig att fundera på under vandringen till nästa station. På Kyrkberget fick benen vila och en härlig
samvaro följde. Karen Holm läste
en välsignelse och Birgittas bön,
sen vandrade vi vidare. Vid parkeringen skiljdes våra vägar.
Nya kartor finns att hämta på
församlingshemmet när det är öppet.
Anette Lannermo

En sagolik konsert!
Lördagen den 6 april anordnades
en stor barnkörskonsert med Astrid
Lindgrens sånger som sjöngs av
körerna Sånghjärtat från Ljusterö

och Roslags-Kulla, samt Musican
terna och Rätta Takter från Åkersberga.
Konserten planerades av körle
darna Erik Tegenborg, Liv Skareng
och Cecilia Olsson som också ledde
körerna och spelade diverse instrument. Pianisten Martin Fornhem
och basisten James Ellison kom
pade kören med ett härligt sväng!
Detta är en del av det härliga
samarbetet som sker inom Öster
åkers pastorat.
Erik Tegenborg

Välkommen in

Roslags-Kulla kyrka
är vägkyrka även i år!

Guidade visningar och fika.
Passa på att uppleva denna
unika kyrka och dess konst!
Öppet:
tisdag, onsdag och torsdag
klockan 11.00-15.00
v.29-31 (16/7-1/8)

Körverksamheten

startar igen första veckan i september.
Är du nyfiken på hur det är att sjunga i kör?
Ljusterökören inbjuder till en prova-på-gång
4 september klockan 18.30.
Kom gärna och kolla om körsång är något för dig!
Ingen anmälan är nödvändig.
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Våren som gått

