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INNEHÅLL
TILLBAKABLICKAR
Luciatåg, Ljusterökören
och Ungdomskören
Tridentem
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Ny församlingsherde
Karen Holm presenterar sig 2
Gudstjänster 2018

Hälsning från kyrkoherden!
Vi trivs där vi behövs! Det är en slogan som ideellt forum har. Jag tänker
att Jesus var ungefär 30 år när han började sin verksamhet. Rätt gammal
alltså… Man kan ju spekulera i varför det tog så lång tid för honom att
påbörja sitt uppdrag.
I vilket fall tänker jag att vi kan inspireras av detta. När vi står inför något
nytt, så jobbar vi på, men det får också
ta tid. Det viktigaste i allt detta är att
vi ser varandra och ger varandra uppåtpuffar, det betyder mycket.
Gustaf Wingren pratade om att vara
människa bland människor. Det gällde
Jesus och det gäller oss alla.

Vi trivs där vi behövs!
Vår kallelse i den här världen är viktig. Att vi får använda de gåvor vi har
och att vi blir tagna i anspråk. Därmed
blir Guds skapelse ärad. Vår kallelse
kan handla om ett arbete, uppdrag ett
skapande eller kallelse att vara förälder,
vän, mormor, volontär eller på annat
sätt finnas för den här världen och våra
medmänniskor.
Vi behöver få trivas, vi behöver få
vara till nytta OCH vi behöver få vila.
Jesus sa att vi skulle tjäna andra. Och

Jesus sa också: Följ med mig bort till en
öde trakt, så att vi får vara ensamma och
ni kan vila er lite. Vi behöver både ock,
arbete och vila.
Guds villkorslösa kärlek gör att vi orkar ge vidare till vår nästa. Och ibland
kan vi också behöva vila från oss själva.
Men, när vi är stukade och tilltufsade,
då rätar Gud våra ryggar, omsluter oss
med ömhet och kärlek. Och vi behöver
bara ta emot från Gud och våra medmänniskor, för att stilla och varsamt
hitta tillbaka till livet

Vi ska inte tro att vi inte behövs
Vi kan be Gud om mod att gå in i sammanhang som vi inte riktigt kan överblicka och våga ta oss an utmaningar när
vi är redo för det. Och alla bidrar vi, på
olika sätt. Vi trivs där vi behövs. Och vi
ska inte tro att vi inte behövs i stillheten, i bönen, i ensamheten, där behövs
vi också, för att orka.
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Detta händer i församlingen
Soppluncher på Ljusterö
och Roslags-Kulla
3
Pilgrimsleden
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Julkampanjen
”Jag är ett liv”
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TACK – Eva Malm och
Eva Svärd Mannerstedt
och välkommen
Anton Carlvik
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Ljusterö-Kulla är nu
en del av Österåkers
pastorat

4

Nytt år och vi går in i det nya med
tillförsikt. Svenska kyrkan Österåker har
bildats.

Ny församlingsherde
Detta innebär att 1 april börjar Karen
Holm som församlingsherde i LjusteröKulla församling. I detta nummer finns
en presentation av henne, se nästa sida.
Allt gott till er alla!
Guds välsignelse!
Ida Hallström Åsman
Kyrkoherde, 08-54 08 32 30
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Foton: Ida Hallström Åsman

Ljusterökören anordnade traditionsenligt Lucia på
Ljusterö med omnejd. Ljusterös och öarnas Lucia
2017 blev Marina Tormo Lind som kröntes på julmarknaden på Ljusterö torg den 2 december.
Ungdomskören Tridentem var tärnor, och hade
luciatåg tillsammans med Ljusterökören på Ljusterö
bygdegård, Wira bruk, Nässlingen och Görjansgården.
Dessutom ägde en Luciakonsert rum på kvällen
den 13 december. Eva Svärd Mannerstedt var musikalisk ledare.
Ljusterökören sjöng in julen onsdagen den 22
december under ledning av Eva Svärd Mannerstedt.
Gunnar Lundberg framförde, enligt tradition,
Adams julsång.

Nya församlingsherden
Den 1 april tillträder ny församlingsherde i Ljusterö-Kulla
församling. Hon heter Karen Holm, här följer en presentation.

Foto: Pia Toftenius

		
Jag är född i Köpenhamn med dansk far och svensk mor,
men uppvuxen på Gotland. Man kan nog säga att jag är ö-bo i
själ och hjärta och närheten till kust och hav har alltid haft betydelse för mig.
Jag prästvigdes i Linköping 1998 och har huvudsakligen tjänst-
gjort i Östergötland, men känner att det är dags för ett nytt kapitel i livet. Jag ser fram emot att lära känna tillvaron och männi
skorna i Ljusterö-Kulla församling och hoppas att vi tillsammans
kan arbeta för kyrkans och samhällets utveckling.
Hoppas helgerna varit goda.
Önskar dig/er ett Gott Nytt År!
Vänliga hälsningar,
Karen

Gudstjänster

DETTA HÄNDER
I FÖRSAMLINGEN

söndag

28/1		

klockan 11.00

Högmässa i Ljusterö kyrka.
Ingvar Laxvik och Mats Broström.
söndag 4/2		
klockan 11.00
Kyndelsmässodagen		
Högmässa i Ljusterö kyrka, Ljusterökören.
Anders Lindberg och Anton Carlvik.
Kyrkkaffe i kyrkan.
söndag 11/2		
klockan 11.15
Fastlagssöndagen – Kärlekens väg.
Söndagsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Tridentem sjunger.
Anders Lindberg och Anton Carlvik.
Semlor och kyrkkaffe.
onsdag 14/2		
klockan 18.00
Askonsdagsbön i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Anton Carlvik.
söndag 18/2		
klockan 11.00
Prövningens stund.
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
”Ida med präster sjunger”,
Anders Lindberg och Anton Carlvik.
söndag 25/2		
klockan 11.15
Den kämpande tron.		
Högmässa i Roslags-Kulla kyrka.
Ingvar Laxvik och Åsa Burman Laxvik.
söndag 4/3		
klockan 11.00
Kampen mot ondskan.		
Gudstjänst med små och stora
i Ljusterö kyrka.
Sånghjärtat sjunger.
Anders Lindberg och Anton Carlvik.
Kaffe i kyrkan.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Kyrkkaffe
söndag 11/3		
klockan 11.00
Midfastosöndagen Livets bröd.
Högmässa i Ljusterö kyrka.
Ida Hallström Åsman och Anton Carlvik.
Brödauktion och kyrkkaffe i Prästgården.
söndag 18/3		
klockan 11.00
Jungfru Marie bebådelsedag.
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
Ö-kvarten sjunger.
Våfflor i Prästgården.
söndag 25/3		
klockan 11.15
Palmsöndagen			
Gudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Ingvar Laxvik och Åsa Burman Laxvik
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Kyrkkaffe.

29/3

klockan 18.00
Skärtorsdagsmässa i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
fredag 30/3		
klockan 15.00
Långfredagsgudstjänst
i Roslags-Kulla kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
Påsknatten		
klockan 23.30
Påsknattsmässa i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
Tridentem sjunger.
söndag 1/4 påskdagen
klockan 11.00
Påskdagsmässa i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg,
Ljusterökören sjunger.
måndag 2/4		
klockan 11.15
Annandag påsk – Påskdagsvandring
i Roslags-Kulla med frukost.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
söndag 8/4		
klockan 11.00
Påskens vittnen–Söndagsgudstjänst
i Ljusterö kyrka.
Lena Walderfelt och Erik Tegenborg. Kaffe
i kyrkan.
söndag 15/4		
klockan 11.00
Den gode herden–Söndagsmässa
i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
söndag 22/4		
klockan 11.15
Vägen till livet – Söndagsmässa
i Roslags-Kulla kyrka.
Ingvar Laxvik och Åsa Burman Laxvik.
söndag 29/4		
klockan 11.00
Att växa i tro.			
Högmässa i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
söndag 6/5		
klockan 11.00
Bönsöndagen – Gudstjänst
med små och stora i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
Sånghjärtat sjunger.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Kyrkkaffe.
skärtorsdagen

Soppluncher i prästgården på
på Ljusterö på tisdagar:
30/1 – 27/2 – 27/3 – 24/4 – 29/5
Soppluncher i församlingshemmet i Roslags-Kulla på
onsdagar:
14/2 – 14/3 – 11/4 – 16/5

PILGRIMSLEDEN
Vi har en pilgrimsled
i församlingen som invigdes
den 12 september 2015.

Sofia Andreasson har tagit fram vårt pilgrimsmärke.

i Ljusterö-Kulla församling januari – maj 2018

Om du är intresserad av att veta mer,
kontakta Clas Boström,
telefon 070-321 94 50 eller
Anette Lannermo,
telefon 070-862 05 04.

Filippinerna i fokus
i julkampanjen 2017
I årets julkampanj fokuserar vi på
barns grundläggande rättigheter.
Det blir ett extra fokus på
Filippinerna och vårt arbete tillsammans med Bahay Tuluyan, där
barn som lever på gatan kan få
ett nytt och tryggare liv.
Ljusterö-Kulla församling samlade
in drygt 20.000 kr till julkampanjen
som började första advent och
avslutades trettondag jul.
Läs mer:

svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Vår medarbetare Eva Malm slutar sin
tjänst 7 februari. Tack för allt du bidragit med under dessa år Eva. Vi kommer att sakna dig.
Här följer en hälsning från Eva:
Hej alla församlingsbor.
Jag skulle vilja tacka er för förtroendet
jag haft under dessa år som jag har jobbat i Ljusterö-Kulla församling och ansvarat och skött om kyrkogårdarna. Nu
är det tyvärr så att jag har sagt upp mig
från min tjänst.
Jag har trivts väldigt bra med arbets
uppgifterna, mina kollegor och alla
kyrkogårdsbesökare. Jag har haft ett tufft
beslut att fatta men kom fram till att
familjeföretaget fick komma i första hand
då det har kommit in flera stora projekt,
bl.a. att bygga miljöer till Skansen.
Nu vill jag önska er alla en god fortsättning på 2018 och ett stort lycka till
med sammanslagingen och vem vet, jag
kanske kommer tillbaka en vacker dag.
Bästa hälsningar
Eva Malm, kyrkogårdsförman
Erik Tegenborg är fortsatt tjänstledig
till mars.
Eva Svärd Mannerstedt gjorde sin
sista dag 1 januari 2018. Eva har fått
en tjänst i Västra Roslagens pastorat.
Lyckligtvis vikarierar Anton Carlvik
nu i församlingen. Här kommer en
kort presentation av honom:

Ljusterö-Kulla är nu en
del av Österåkers pastorat
Efter en turbulent tid efter kyrkovalet i höstas har nu församlingens och
pastoratets förtroendevalda blivit utsedda. Så här ser vårt församlingsråd
ut från och med 1 januari 2018 – alla valda på ett år.
Församlingsråd
ordförande Anette Lannermo
ledamöter Marie Ljustermo, Ylwa
Borg, Lena Karlsson, Majvor Tidbäck,
Mats Larsson och Rolf Eriksson
ersättare
Clas Boström, Anders
Lindhoff, Sveta Tell och Kjell Eliasson.
Som framgår är det nya ansikten som
vi hälsar välkomna i vår fina gemenskap. Vår förhoppning är att allt ska
fortgå som vanligt. Med hjälp av fantastiska volontärer och den fina personalen är vårt mål att vi ska stärka gemenskapen i vår församling, fortsätta
med soppluncher, öppna prästgården,
pilgrimsleder etc.
I pastoratets kyrkoråd representeras
Ljusterö-Kulla nu av Anette Lannermo

och Clas Boström, ersättare Britt Marie
Winther. Clas valdes dessutom till 2:e
vice ordförande och ingår också i arbetsutskottet (AU) för pastoratet.
Vår församlingsherde, Karen Holm,
tillträder den första april. Hon kommer närmast från Gotland. Fram till
dess vikarierar Anders Lindberg. Vår
Ida är nu kyrkoherde för hela pastoratet, vi hoppas att hon får möjlighet att
sprida sin värme och sitt engagemang
till detta större sammanhang.
Jag vill samtidigt tacka för alla trevliga stunder som jag haft glädjen att
dela med många under min tid som
ordförande i kyrkorådet.
Jag önskar alla en god fortsättning
på det nya året.
Anette Lannermo

Eva Svärd Mannerstedt och Anton Carlvik.
Foto: Ida Hallström Åsman.

Hej!
I två månader kommer ni att möta mig i
Ljusterö och Roslags-Kullas musikliv. Jag
heter Anton och vikarierar som kyrkomusiker i församlingen till den 15 mars.
Ni som sjunger i våra körer får träffa mig
varje onsdag och torsdag och ni resten
hoppas jag få träffa på våra gudstjänster.
Allt gott och musicera lugnt!
Anton Carlvik
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