Nummer 4, oktober 2018
betraktelse

Bland pumpalyktor och gravljus
Att bege sig till kyrkogården för att dekorera och tända ljus på en älskad persons grav har blivit en betydelsefull
tradition för många. Liksom att besöka någon av de minnesgudstjänster som äger rum, antingen för att höra
namnet bli uppläst på någon som dött under året som gått, eller för att minnas andra.
Det stora med allhelgona är att den
vuxit sig stark och hittat sina former
mycket på egen hand. Inte för att kyrkan drivit på det. Traditionen att på
hösten minnas de döda är betydligt
äldre än kyrkan, men har kommit att
integreras i kristendomen, helt enkelt
därför att den haft för stark folklig förankring för att kunna kvävas.
Till samma tradition hör i grunden
Halloween, som utvecklats till framför
allt barnens och ungdomarnas höstfest.
Ordet Halloween kommer från engelskans All Hallow’s Eve, det vill säga Alla
Helgons Afton, som ursprungligen är en
del av den irländska folkliga allhelgonatraditionen. Man trodde att de dödas andar och diverse ondskefulla väsen
rörde sig fritt på jorden i allhelgonatid.
Dessa måste därför hanteras, vilket ledde till en rad hyss.
Traditionen följde med irländska
immigranter till USA och har därifrån
spridits, bland annat till Sverige. Hit
kom den på 1990-talet, då pådrivet av
den kommersiella handeln. Men med
tiden har den blivit allt populärare.

Uppenbart är att det finns ett djupt
mänskligt behov att på hösten, när livet
drar sig tillbaka i naturen, få stanna
upp inför förgängligheten och vad den
betyder för oss. De avsked vi tvingas ta.
På sätt och vis representerar Allhelgona
firandet och Halloween olika uttryck
för behovet av att förhålla sig till döden
och till livets sårbarhet. Den ena genom
allvar och stillhet. Den andra genom lek.
På våra kyrkogårdar och kyrkor hål
ler vi som vanligt extra öppet och personal finns tillgänglig. Fredagen den
2:a november har vi gravsmyckningsfredag på Ljusterö med kaffeservering i
prästgården.
På lördagen den 3:e håller vi extra
öppet i Roslags-Kulla kyrka och serverar kaffe där. På lördagen håller vi även
minnesgudstjänster.
Som du kanske märker är detta numret förkortat. Det beror på att vi bestämt
att dela ut ett särskilt advents- och julnummer. Därför har vi i år ett Allhel
gonaspecial och återkommer med ett
ordinarie församlingsblad till advent.
Karen Holm, präst, församlingsherde

Gravsmyckningsfredag i
Ljusterö klockan 10.00 –17.00.
Kaffeservering i prästgården.
Lördag – Alla helgons dag
Roslags-Kulla kyrka öppen med
kaffeservering 12.00–16.00.

LÖRDAG
10 november kl 11.00
sjunger Ljusterö-Kullas barnkör
Sånghjärtat tillsammans med
körerna Musicanterna,
Rätta takter och Österåkers
gosskör sånger av Astrid Lindgren
i en gudstjänst med små och stora
i Åkersberga kyrka.

SÖNDAG
11 november, kl 14.00
Ljusterödraget ger
traditionsenligt en höstkonsert
i Ljusterö prästgård.
Församlingsresa lördagen den 24 oktober till Linköping, bl.a. Domkyrkan.
Vi reser med buss från Ljusterö kyrka via Roslags-Kulla och Åkersberga.
Mer info, se www.svenskakyrkan.se/osteraker.

Kaffe – kollekt.
Välkomna till
en musikalisk fest!

Gudstjänster
söndag 28/10		
klockan 11.15
22 efter Trefaldighet
Söndagsmässa i Roslags-Kulla.
Karen Holm & Irina Sartakova

Omröstning:

Din favoritpsalm!

11/11		
klockan 11.00
24 efter Trefaldighet
Högmässa i Ljusterö Kyrka. Ljusterökören
under ledning av Erik Tegenborg.
Karen Holm. Kyrkfika.
				klockan 14.00
Höstkonsert med Ljusterödraget
i Ljusterö prästgård.
söndag 18/11		
klockan 11.15
Söndagen före domssöndagen.
Söndagsgudstjänst i Roslags-Kulla.
Anders Lindberg & Åsa Burman Laxvik.
söndag 25/11		
klockan 11.00
Domssöndagen.
Söndagsgudstjänst i Ljusterö.
Karen Holm & Erik Tegenborg. Kyrkfika.
söndag 2/12		
klockan 11.00
Första Advent.
Adventsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören under ledning av
Erik Tegenborg. Karen Holm.
Kyrkkaffe i Prästgården av Åda.
				klockan 15.00
Adventsgudstjänst i Roslags-Kulla. Sång
på skoj under ledning av Erik Tegenborg,
solist Charlotte Lambertz. Karen Holm.
Kyrkkaffe i församlingshemmet av Röda
Korset.
söndag

ALLHELGONA
fredag 2/11		

klockan 10–17
Gravsmyckningsfredag i Ljusterö med
kaffeservering i prästgården.
				klockan 15.00
Musikandakt i Ljusterö kyrka.
Erik Tegenborg & Karen Holm
lördag 3/11		
klockan 12–16
Alla helgons dag. Roslags-Kulla kyrka
öppen med kaffeservering.
				klockan 15.00
Minnesgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Erik Tegenborg solosång och orgel.
Irina Sartakova piano. Karen Holm, präst.
				klockan 18.00
Minnesgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Erik Tegenborg solosång och orgel.
Irina Sartakova piano. Karen Holm, präst.
söndag 4/11		
klockan 14.30
Alla själars dag.
Gudstjänst på Görjansgården. Ökvarten
under ledning av Erik Tegenborg.
Karen Holm.

Vi tackar Ida

Ida Hallström Åsman lämnar sin tjänst som kyrkoherde i Österåkers pastorat och blir chef för Utvecklingsavdelningen på Stiftskansliet i Karlstad.
På Tacksägelsedagen den 14 oktober
avskedspredikade hon i Ljusterö kyrka
och blev avtackad.
För den som inte kunde vara med
finns även möjlighet att ta farväl av Ida
i Åkersberga kyrka den 4 november
klockan 11.00.
Vi tackar Ida för allt hon gjort och

betytt i Ljusterö-Kulla och i Österåkers
pastorat och önskar henne lycka till i
sitt nya uppdrag.
I väntan på en efterträdare till Ida
kommer Ulla Örtberg att tjänstgöra som
tillförordnad kyrkoherde.
Karen Holm,
präst, församlingsherde

Psalmer har spelat en mycket stor roll
i Sverige ända sen reformationen på
1500-talet.
Många fick lära sig psalmer utantill i
skolan. Än idag är traditionella psalmer som Härlig är jorden, O store Gud,
Den blomstertid nu kommer och Bred
dina vida vingar kända och älskade av
många, och de har fått sällskap av nyare psalmer som Var inte rädd, det finns
ett hemligt tecken och Du vet väl om att
du är värdefull. Vi finner psalmer som
passar när vi kommer till kyrkan för att
döpa våra små, gifta oss eller begrava
en kär vän. Och vi kan inte tänka oss
att fira jul utan att få höra Stilla natt
eller Nu tändas tusen juleljus.
Nu är det dags för er som bor eller
besöker Ljusterö-Kulla församling att
utse era favoritpsalmer. Och sedan
kommer vi att ha en psalmsångsgudstjänst den 24 februari 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 kyrkobladet till våren.
Hur går det till?
Ni får rösta på tre psalmer var, och
ni har fram till den 31 januari på er!
I Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla
församlingshem, Ljusterö kyrka och
Ljusterö prästgård 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.
Erik Tegenborg, kyrkomusiker

Glöm inte att titta in på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/osteraker eller följ oss på facebook.
Församlingsherde
Karen Holm
08-540 845 50
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