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Så kommer livet tillbaka
När detta skrivs i början av april tövar våren fortfarande. Lite solvärme är
det i bästa fall mitt på dagen men fortfarande under nollan på nätterna.
Men när detta nummer av församlingsbladet når er läsare bör våren ha
gjort rejäla framsteg!
Och så kommer livet tillbaka stod det
på en påskhälsning som spreds i hela
Österåkers pastorat. Vårens ankomst är
ett budskap om livets seger liksom påskens evangelium om att Jesus inte kunde behållas av döden. Likt vårdagssol i
morgonglöd gick Jesus fram ur natt och
död, heter det i en av våra kända psalmer. Den är påskpsalm och vårpsalm på
samma gång.
Psalmen är skriven av den store
danske psalmdiktaren och folkbildaren
Grundtvig. Få kan som våra danska
medkristna hålla ihop påskundret –
Jesu uppståndelse – med vad som sker
när våren kommer och naturen får nytt

Sommarmusiken 2018

Lördag 2 juni, kl 18.00 i Ljusterö kyrka

liv. Här är ett annat exempel från samme diktare: Världen som nu föds på nytt
pånyttföder glädjen. Här på jorden vandrar nu den uppståndne Herren. Öst och
väst och syd och nord, eld och vatten, luft
och jord sjunger påskens psalmer (nr 517
i psalmboken).
Jag tror att vår spontana förundran
över naturens nya liv är släkt med den
förundran vi får känna över påskens
stora under.
Med tack för att jag fått vikariera
som präst i Ljusterö-Kulla de första månaderna i år önskar jag fortsatt välsignad påsktid och glad vår!
Anders Lindberg
Maria Magdalena kammarkör
Mats Nilsson, dirigent
Observera veckodag och klockslag!

Maria Magdalena kammarkör, just hemkomna från en Polenturné med konserter
i Kraków, Wrocław och Świdnica, inleder
denna konsert med ett nyskrivet, i skrivande
stund inte titelsatt stycke av en av körens
medlemmar, tonsättaren Emil Råberg.
Kören bjuder också på nordisk körlyrik
av Peter Erasmus Lange-Müller, Toivu Kuula
och Martin Ødegaard. De tre baltiska länderna representeras av Estlands Arvo Pärt,
Lettlands Ēriks Ešenvalds samt från Litauen det tvåköriga Hymne a saint Martin av
Vaclovas Augustinas.
På programmet står naturligtvis även
svensk musik av bland annat Sven-David
Sandström, Karin Rehnqvist och David
Wikander.

Musik i sommar 2018
Torsdag 28 juni, kl 19.00 i Roslags-Kulla kyrka
Emilia Feldt och Richard Hamrin
Gustaf Henriksson, pianist
Emilia Feldt, sopran och Richard Hamrin, baryton är utbildade vid Operahögskolan i
Stockholm och har sjungit på scener som Kungliga operan, Folkoperan, Läckö slottsopera
med flera.
Gustaf Henriksson, pianist är utbildad konsertpianist vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm, även verksam som arrangör och kapellmästare.
De är även frekvent anlitade vid evenemang och konserter.
Tillsammans vill vi bjuda in er till en underbar musikalisk afton. Varmt välkomna till
denna ljuva sommarafton och njut av en härlig blandning av opera, romanser, visa och pop.

Torsdag 5 juli, kl 19.00 i Ljusterö kyrka

Katrin Meerits, mezzosopran (t.v.)
Anette Müller-Roos, piano (t.h.)

”Andra stränder, samma känslor…”
Estland 100 år!
Man skrev musik i Estland redan innan
självständigheten 1918 – musik som klingar
nordiskt och europeiskt. Och sångerna
handlar om samma saker som i grannländerna: kärlek, naturen, glädje, sorg, längtan,
folkvisor och ännu mera kärlek.
Lyssna på en okänd musikskatt i vårt
program med estniska, finska och svenska
sånger!

Torsdag 12 juli,
kl 19.00
i Ljusterö kyrka
Lars Österholm, trumpet
Samuel Skönberg, pianist
”Musik i sommar”

Gudstjänster
i Ljusterö-Kulla församling maj–september 2018
6/5		
klockan 11.00
Bönsöndagen – Gudstjänst med små och
stora i Ljusterö kyrka. Karen Holm och
Erik Tegenborg. Sånghjärtat sjunger.
Kyrkkaffe med varm korv i prästgården.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Karen Holm
och Erik Tegenborg. Kyrkkaffe.

söndag

Torsdag 19 juli, kl 19.00
Roslags-Kulla kyrka
Johan Karlsson & Gabriel Sjöwall,
sång och gitarr
”Det här är ditt land, det här är mitt land”
Idag är det viktigare än någonsin att öppna
sin famn och ställa upp för dem som lider.
Genom musiken kan vi förmedla kärlek
och få människor att tänka till över den
situation som råder i världen just nu.
Johan&Gabriel spelar sånger som berör
och leder till eftertanke. Musiken består
av egna tolkningar av välkända låtar inom
pop, visa och soul där nyckelordet är medmänsklighet.
Sång/gitarrduon Johan&Gabriel började musicera ihop under sin tid på musikhögskolan i Piteå. För närvarande är de
yrkesverksamma musiker och musiklärare.
Mer sommarmusik på sidan 4.

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

torsdag 10/5		
klockan 12.00
Kristi himmelsfärds dag – Gudstjänst i
Missionshuset på Ingmarsö. Karen Holm
och Erik Tegenborg. Ljusterökören sjunger.
Kyrkkaffe. Ring och boka båttaxi hos
Sune 070-898 79 99. Avfärd från Åsättra på
Ljusterö kl 10.45, hemfärd cirka kl 14.

13/5		
klockan 11.15
Hjälparen kommer – Söndagsmässa i
Roslags-Kulla kyrka. Ingvar Laxvik och
Åsa Burman Laxvik.

söndag

20/5		
klockan 11.00
Pingstdagen – Högmässa i Ljusterö kyrka
Karen Holm och Erik Tegenborg.
Ungdomskören Tridentem sjunger

söndag

lördag 26/5		
Pilgrimsvandring tillsammans med Riala
församling. Närmare information kommer
i maj månad.
söndag 27/5		
klockan 11.15
Heliga Trefaldighets dag – Söndagsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka. Karen Holm
och Erik Tegenborg. Kyrkkaffe i kyrkan.

3/6		

klockan 11.00
Vårt dop – Söndagsmässa i Ljusterö kyrka.
Karen Holm och Erik Tegenborg.
				klockan 14.30
Gudstjänst på Görjansgården. Karen Holm
och Erik Tegenborg. Kyrkkaffe.
söndag

10/6		
klockan 11.00
Kallelsen till Guds rike – Söndagsgudstjänst
i Ljusterö kyrka.
Ingvar Laxvik och Åsa Burman Laxvik.

söndag

17/6		
klockan 11.15
Förlorad och återfunnen – Högmässa i
Roslags-Kulla kyrka. Karen Holm och
Erik Tegenborg. Kyrkkaffe i kyrkan.

söndag

23/6		

klockan 11.00
Midsommardagen – Gudstjänst vid
minneslunden på Ljusterö kyrkogård.
Karen Holm och Per Björsund.

lördag

24/6		
klockan 11.15
Den helige Johannes döparens dag – Gudstjänst vid Wira bruk. Karen Holm och
Erik Tegenborg.

söndag

1/7		
klockan 11.00
Apostladagen – Friluftsgudstjänst vid
Lotsmuséet på Husarö. Anders Lindberg
och Erik Tegenborg. Ö-kvarten sjunger.
Båttaxi. Kyrkkaffe.

söndag

8/7 		
klockan 11.15
Efterföljelse – Söndagsgudstjänst i
Roslags-Kulla kyrka. Anders Lindberg och
Erik Tegenborg
				klockan 14.30
Gudstjänst på Görjansgården.
Anders Lindberg och Erik Tegenborg

söndag

15/7 		
klockan 11.00
Kristi Förklarings dag – Högmässa i Ljusterö
kyrka. Karen Holm och Erik Tegenborg.
söndag

söndag 22/7 		
klockan 11.00
Andlig klarsyn – Friluftsgudstjänst vid
Kolerakyrkogården i Grundvik.
Ida Hallström Åsman och Erik Tegenborg.
Kaffekorg medtages.

29/7 		
klockan 11.00
Goda förvaltare – Friluftsgudstjänst vid
Hembygdsmuséet på Ljusterö. Karen Holm
och Erik Tegenborg. Ljusterökören sjunger.

söndag

5/8 		

klockan 11.15
Nådens gåvor – Söndagsmässa i RoslagsKulla kyrka. Karen Holm.
				klockan 14.30
Gudstjänst på Görjansgården. Karen Holm.
Kyrkkaffe.
söndag

12/8 		
klockan 12.00
Tro och liv – Gudstjänst hos familjen
Ljustermo i Linanäs. Karen Holm. Kyrkkaffe.
söndag

söndag 19/8		
klockan 11.15
Friheten i Kristus – Friluftsgudstjänst
vid Jan Ersgården i Boda. Karen Holm.
Kyrkkaffe.

VÄG K Y R K A
I sommar har vi som vanligt
vägkyrka i Roslags-Kulla kyrka.
I år har vi öppet veckorna 29–31
(lite senare än vanligt).
Tisdag–torsdag kl.11.00–15.00.
På onsdagarna kl.12.00
blir det andakt/musikstund.2

Torsdag 26 juli, kl 19.00 i Ljusterö kyrka

forrts. från sidan 3

Ingmarsö Hafsband med vänner
Hafsbandet är även i år hos oss och bjuder
på sin konsert med tradjazz och allsång!
Kom i god tid, och samåk gärna till
kyrkan!
Både kyrkan och parkeringen brukar bli
full.

DETTA HÄNDER
I FÖRSAMLINGEN
Vårens sista soppluncher
i Ljusterö prästgård äger rum
tisdagen den 24 april kl.11.00
då församlingspedagog
Camilla Segerlund talar om
Konfirmation förr och idag, samt
tisdagen den 29 maj kl 11.00 då
vår nya församlingsherde
Karen Holm presenterar sig själv.

Torsdag 2 aug, kl 19.00 i Ljusterö kyrka

Sista sopplunch för våren i
Roslags-Kulla församlingshem
blir onsdagen den 16 maj kl. 12.00.

Anci Nordwall, nyckelharpa och Mats Nordwall, cittern
Riksspelman Anci Nordwall och instrumentbyggare och spelman Mats Nordwall
från Ingmarsö bjuder härlig svensk folk
musik, där nyckelharpans traditionella
melodier möts av citterns intima stämmospel och harmonier.

Det blir ett genuint musikaliskt möte
mellan både spelmän och instrument. Samspel och sväng i såväl virvlande polskor som
känslosamt finstämda låtar.
Kort och gott välspelad folkmusik när
den är som bäst.

ALLSÅNG
... mellan hägg och syren.
Torsdagen den 17 maj, kl. 19.00,
Roslags-Kulla församlingshem.

Ljusterökörens vårkonsert
Söndagen den 27 maj, klockan16.00. Ljusterö bygdegård. Inträde. Fika serveras.

Kören Sång på skoj med
musikanter under ledning av
Kerstin Harling Nuss.
Varmt välkomna att sjunga med!

Tack och välkommen
Vi säger tack till Anton Carlvik som vikarierat som kantor från 1 januari till 15 mars.
Samtidigt säger vi välkommen tillbaka
till vår ordinarie kantor, Erik Tegenborg,
som från 15 mars är åter från sin föräldra
ledighet.
Välkommen säger vi också till vår nye
kyrkogårdsvaktmästare Tomas Dahlqvist.
Han svarar sedan början av februari för kyrkogårdarna på Ljusterö och i Roslags-Kulla.
Vid sin sida har han Dan Pettersson som

börjat sin säsongsanställning. Välkommen
till Dan också!
Vid det här laget har också vår församlingsherde Karen Holm tillträtt sin tjänst.
Hon välkom
nades vid guds
tjänsten i Ljusterö
kyrka den 15 april
men vi säger ett
välkommen här
också!
Församlingsherde
Karen Holm
08-540 845 50
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