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INNEHÅLL

Betraktelse
”Den sommar som
av nåd jag får…”

I brytpunkten mellan sommar och höst drabbar mig ofta ett avskedets
vemod. Åter är det dags att ta farväl av sommaren, grönskan, värmen,
ljuset, fågelsången. Allt det paradisiskt livfulla som under en kort period
varje år omger oss häruppe i norden.
När det här skrivs har jag varit försam
lingsherde i knappt tre månader och det
har verkligen varit en nådens sommar,
en tid av intensivt liv och växande. Jag
har mötts av mycket värme och omtan
ke, och har känt mig otroligt välkom
nad.
”…Gud låt mig bära frukt i år.” Men
hösten är inte bara avsked utan även
skördetid, en ny fas. Det som vuxit
fram ska nu tas om hand. Jag ser därför
fram emot ett nytt skede för egen del
och för församlingen. Det finns mycket
som vuxit som nu börjar bli synligt.
Det gäller till exempel den nya
organisationen där vi gradvis ser ett
ökat samarbete inom pastoratet, vil
ket bland annat innebär förstärkning
på prästsidan av Valentine Aderibole,
som ni får möta på en del gudstjänster

framöver. Vi gör även en satsning på
konfirmandarbetet, och får då hjälp av
pedagog Camilla Segerlund.
Arbetet med att utveckla pilgrims
leden på Ljusterö fortsätter och sönda
gen den 16 september kommer guds
tjänsten att firas i form av en vandring.
Prästgården fortsätter att växa som
samlings- och mötesplats i församling
en. Det senaste tillskottet är Språkcafét
som drivs av Tillsammans på Ljusterö.
Det har visat sig bli en succé. Välkomna
dit ni som inte varit där. Det är en här
lig gemenskap!
Det och mycket annat finns att se
fram emot. Jag säger därför tack för
den här sommaren och välkomnar en
spännande arbetshöst!
Karen Holm, församlingsherde

Pilgrimsmässa söndag 16 september
Foto: Clas Boström

Pilgrimsvandring är ett sätt att känna Gud inpå huden. I den fysiska
vandringen, i rörelsen, gemenskapen, men även den egna naturupplevelsen, kan vi uppleva det andliga på ett mera basalt plan.

Adress: Skallbaravägen

Den här dagen kommer gudstjänsten
att äga rum i form av en vandring längs
pilgrimsleden på Ljusterö.
Samling klockan 10.45 vid kyrkan

för oss som vill samåka till Pilgrims
portalen. Strax före klockan 11 ses alla
på parkeringen där pilgrimsleden börjar.
Medtag eget fika.

Terminsstarter musikverksamheten
Startdag

Månad

Tid

Grupp- eller körnamn

Onsdag 29

Augusti

17.40

Ökvarten (övar i prästgården på Ljusterö)

Onsdag 29

Augusti

18.30

Ljusterökören (övar i prästgården på Ljusterö)

Onsdag 5

September

14.00

Sånghjärtat Ljusterö (barnkör ÅK 1–3, övar i prästgården på Ljusterö)

Onsdag 5

September

15.15

Tridentem (ungdomskör från ÅK 6, övar i prästgården på Ljusterö)

Torsdag 6

September

13.00

Sånghjärtat Roslags-Kulla
(barnkör ÅK 1–3, övar i församlingshemmet, Roslags-Kulla)

Torsdag 6

September

14.00

Sång på skoj (övar i församlingshemmet, Roslags-Kulla)

Vecka 35

Vecka 36

Soppluncherna...
... fortsätter som vanligt i Prästgården på Ljusterö på sista tisdagen varje månad och i Församlingshemmet i
Roslags-Kulla på onsdagar en gång i månaden.
På Ljusterö inleds lunchen som regel
klockan 11.00 med ett miniföredrag
eller något annat intressant program.
Därefter bjuds vi på hemlagad soppa.
I Roslags-Kulla bjuds vi på musikun
derhållning samtidigt som soppan ser
veras från klockan 12.00.
Där kan soppan ibland ersättas av en
annan maträtt.
Välkomna till höstens träffar.

Ljusterö
Måndag 27/8 (observera dagen)

– resa till Ingmarsö
– vi reser från Åsättra på Ljusterö
klockan 08.30
– åter cirka klockan 15.50.
Barbro Morberg ordnar olika aktiviteter
under dagen. Samåk gärna till Åsättra då
parkeringsmöjligheter där är begränsade.
Information och anmälan till Börje
Brottman telefon 08-542 410 55,
e-post: b.brottman@outlook.com
senast den 15/8.

Anmäl om eventuell transport behövs
på Ingmarsö från båten.
Kyrkan bjuder på salladslunch. Båtre
san och eventuellt fika betalar var och
en själv.
Därefter är det sopplunch på tisda
garna den 25/9, 30/10 och 27/11.

Roslags-Kulla
Datum för första sopplunch är 12 sep
tember. Därefter är det sopplunch den
10/10 och 14/11. Datum i december
är inte klart ännu.

Valentine Aderibole är präst och komminister i Österåkers
församling. Han är ursprungligen från Nigeria (västafrika)
Valentine var prästvigd 1991 som en anglikansk präst från
början och mottogs som präst i Svenska kyrkan 2017.
Valentine kommer att tjänstgöra i Ljusterö-Kulla försam
ling.
”Jag är förtjust i den vackra naturen runt omkring Ljus
terö och ser fram emot att lära känna alla som bor här”,
säger Valentine.

Foto: Valentine Aderibole

Välkommen Valentine

Gudstjänster
26 augusti – 28 oktober 2018
söndag 26/8 		
klockan 11.00
Medmänniskan – Mässa i Ljusterö Kyrka,
Anders Lindberg .
söndag 2/9		
klockan 11.15
Enheten i Kristus – Gudstjänst
i Roslags-Kulla kyrka,
Anders Lindberg och Erik Tegenborg.
Kyrkkaffe i kyrkan.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården

9/9 		
klockan 11.00
Ett är nödvändigt – Gudstjänst på Valdagen
i Ljusterö kyrka, Valentine Aderibole,
Karen Holm och Erik Tegenborg.
Kyrkkaffe i Prästgården,
därefter Öppen Prästgård, se särskild info.

söndag

16/9 		

klockan 11.00
Döden och livet – Pilgrimsmässa,
Pilgrimsleden på Ljusterö,
Karen Holm och Erik Tegenborg.
Medtag eget fika. Samling vid kyrkan 10.45
för oss som vill samåka till Pilgrimsleden.

söndag

23/9 		
klockan 11.15
Rik inför Gud – Högmässa
i Roslags-Kulla kyrka,
Lena Walderfelt och Liv Skareng.

söndag

söndag 30/9		
klockan 11.00
Den helige Mikaels dag – Gudstjänst
i Ljusterö kyrka, Ökvarten,
Valentine Aderibole och Erik Tegenborg.
Kyrkkaffe i kyrkan.

7/10		
klockan 11.15
Trons kraft – Gudstjänst med små och stora
i Roslags-Kulla kyrka.
Barnkören Sånghjärtat & Sång på skoj,
Karen Holm och Erik Tegenborg.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården

DETTA HÄNDER
I FÖRSAMLINGEN

Öppna Prästgården
Prästgården är öppen för dig onsdagar och fredagar klockan 10–12!
Då är alla välkomna in på en kopp
kaffe och det finns alltid någon på
plats som du kan ställa frågor till
eller bara prata en stund med.
Välkommen!

söndag

söndag 14/10		
klockan 11.00
Tacksägelsedagen – Mässa i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören, Karen Holm och
Erik Tegenborg.
Kyrkkaffe i prästgården med auktion.
Ta med grönsaker o.dyl. till auktionen.

21/10		
klockan 11.00
Samhällsansvar – Mässa i Ljusterö kyrka.
Pastoratets gospelkör Glorious Gospel
under ledning av Christina Nordstrand,
Valentine Aderibole.

söndag

28/10		
klockan 11.15
Frälsningen – Gudstjänst i Roslags-Kulla
kyrka, Karen Holm.

söndag

Valdagen, söndagen den 9 september, har vi extraöppet i Prästgården
mellan klockan 12–16.Välkommen
in på enkelt kaffe före eller efter
röstningen.

Öppna förskolan
flyttar till måndagar
Öppna förskolan flyttar från och
med hösten sin verksamhet till
måndagar, klockan 10–12.
Terminsstart är vecka 34, det
vill säga måndagen den 20 augusti.
Välkomna!

Språkcafét

Konfirmation
våren 2019
Det dags för dig som är född 2004
att börja tänka på konfirmation!

Foto: Majsan Wickert

Vi startar en grupp här på Ljusterö,
som träffas på helger under 2019
och som kommer att ledas av Karen
Holm och Camilla Segerlund.
Gå gärna in på Svenska Kyrkan i
Österåkers hemsida och läs mer.

Kom och möt världen på Ljusterö!
Språkcafét drivs i regi av Tillsammans på Ljusterö, i samarbete med
Ljusterö-Kulla församling och har
visat sig bli en succé.
Cirka 35–45 personer samlas
varje vecka i Prästgården på
Ljusterö för att prata svenska.
Och givetvis dricka kaffe.
Det är ett mångkulturellt forum
där vi delar språk- och livserfarenheter.
Måndagar klockan 18–20.
Terminsstart är den 6 augusti.

Soppluncher
Se artikeln på föregående sida.

Vårens pilgrimsvandring
Vi har gått en pilgrimsledarutbildning på pilgrimscentrum i Tyresö.
Den 26 maj var det dags att visa vad
vi lärt oss. Temat för dagen var pilgrimens sju nycklar, Långsamhet,
Bekymmerslöshet, Frihet, Tystnad,
Delande, Enkelhet och Andlighet.

Foto: Clas Boström

Under vandringen hade vi sju stationer
där vi läste om de olika nycklarna och
ett tänkvärt bibelord. Vi var 25 per
soner som vandrade från Riala mot
Roslagskulla. En sträcka på cirka 1,7
mil. Solen sken och skogen var i sin
vackraste skepnad.
Vid ett stopp höll Karen Holm en
stämningsfull mässa mitt i naturen.
Clas Boström var stigfinnare och såg
till att vi gick rätt väg. Han delgav oss
sina kunskaper om skogen och berätta
de om ödetorp och annat.
När vi med trötta ben kom fram
till Roslagskulla församlingshem stod
Nisse Södling och Svante Borg redo
med varm soppa och smörgås. Det
kändes skönt att sätta sig till dukat
bord efter en hel dags vandring.
Det är andra året som vi genomför
denna vandring. Förra året gick vi från
Roslagskulla till Riala. Då var det Riala
församling som var värdar. Nästa år fal
ler lotten på Riala igen.
Vi var många som var nöjda och ser
fram emot nästa års vandring och väl
komnar nya vandrare.
Anette Lannermo och Ylwa Borg

Foto: Anette Lannermo

Bild från sista etappen i vårt eldprov av pilgrimsvandringen.

Bredvid Karen står Ylwa Borg som delar ut nattvard.

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
Församlingsherde
Karen Holm
08-540 845 50
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