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Besegra det onda med det goda!
Vad kan vi egentligen göra
åt allt det onda som just nu
sker i världen? Hur kan vi
göra skillnad? Ska vi förbanna mörkret eller tända
ett ljus?
Vi kan kanske lära oss något av någon
som tagit steget från hatets och föraktets
destruktiva mörker och istället valt att
följa och inspirerats av Kärlekens ljus!
En av dessa hette Paulus. Paulus, som
till slut blev den kristna kyrkans store
missionär och församlingsbyggare, började sitt liv som en mycket aktiv, aggressiv motståndare till de första kristna
– han förtalade och förföljde dem.
Vad var det som hände Paulus – som
ändrade allt?
Jo, han mötte Jesus, som besegrade
hatet och föraktet i hans hjärta med
Kärlekens helade och läkande makt!
Paulus – kan få vara vårt föredöme –
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när han vågar stanna upp och ompröva
hela sitt liv!
I sitt brev till den kristna församlingen i Rom visar han oss hur vi kan
hitta en ny väg - mitt bland alla destruktiva tankar och handlingar: ”Låt dig inte
besegras av det onda, utan besegra det
onda med det goda.”
Jesus chockar sin samtid genom
att gång på gång umgås med dem som
räknas till samhällets förlorare. Istället
för segerbanketten med vinnarna, så
väljer Jesus bordsgemenskap med dem
som många föraktar eller inte bryr sig
om.
Kan han inte skilja på folk och folk?
Gång på gång ställs den frågan av människor som ser vad han gör och hör vad
han säger. En del tycks bli besvikna på
honom: Den där Jesus tycks inte hålla
koll på vad det är som lönar sig - man
måste ju bevaka sina egna intressen och
hålla sig borta från vissa typer, men han,
Jesus, verkar inte förstå det…
Jesu tydliggör för oss alla – vilka
han är till för: ”Det är inte de friska
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som behöver läkare, utan de sjuka.” –
Tack vare Jesu tydliga beskrivning av
sitt uppdrag – vågar också du och jag
komma som vi är -vi vågar komma med
det som behöver helas och läkas i våra
liv!
Låt oss konkret hjälpas åt så att fler
får möjlighet att helas och läkas - att
besegra det onda med det goda - genom
att varje dag be för varandra (se sid. 14)
och på söndagarna samlas till gudstjänst i någon av våra kyrkor!
Allt Gott!
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Nyfiken på: Jonas Pettersson

Hur hamnade du här i Roslagen,
frågar jag Jonas, vår nye fastighetsskötare?
– Ja, som för de flesta så hittade jag
kärleken och flyttade hit. Nu har jag
bott här i tolv år och trivs verkligen
riktigt bra, säger han.
Jonas är född och uppvuxen i
Oskarshamn och skaffade jobb inom
byggbranschen innan han flyttade
hit. Han är snickare till yrket. Gick
och utbildade sig på bygglinjen 1989.
Fick jobb på en fi rma i Alunda och
pendlade till byggena i Stockholm
Men det tar på att pendla så han fick
jobb på olika lokala företag där han
arbetat tills nu.
-Jag har inte arbetat inom Svenska
kyrkan tidigare. Det som lockade
mig hit att arbeta som fastighetsskötare var att det är ett omväxlande
och fritt arbete. Dessutom är det
närmare hem, konstaterar Jonas.
Var är hem då?
-I Ytternuttö. Vi köpte svärföräldrarnas gård och byggde till så att
även de kan bo på gården, berättar
han.
-Där kan vi hjälpa varandra. Min

sambo och jag har två barn på 6
och 8 år. Livspusslet är lättare att få
ihop om man kan hjälpas åt, säger
Jonas.
Det blir mycket tid på gården som
även har skog. Han odlar grönsaker
för husbehov som lök, potatis, sallad,
morötter, aubergine, zuccini, majs
- ja listan kan göras lång. I somras
testades att odla västeråsgurkor och
det var lyckat.
-Det är många hinkar vatten
att bära men vi hjälps åt, min sambo
och jag. Hon gillar att odla blommor
så det har vi också gott om, malvor,
dahlior etc. När det blir mycket
grönsaker så har vi en jordkällare
att förvara i och kan njuta hemodlat
länge. Nu ska vi bygga växthus för
fönsterbänkarna inomhus räcker inte
till för att dra upp alla plantor.
Har du ytterligare fritidsintressen? - Ja, jag har jägarexamen och
jagar älg, vilsvin och rådjur. Jag är
ofta ute i naturen och gillar också att
fiska, berättar han.
Har du någon koppling till
Svenska kyrkan?
- Nej inte mer än att jag är medlem
och går när det är dop, vigsel och
begravning. Nu har jag just i dag
varit på min första morgonmässa i
Östhammars kyrka så det var en ny
erfarenhet, slutar Jonas.
Vi i Roslagens norra pastorat önskar
Jonas varmt välkommen hit och
lycka till i arbetet.

NAMN: Jonas Pettersson
BOR I: Ytternuttö
ÅLDER: 47 år
CIVILSTÅND: Sambo och två barn,
6 och 8 år.
Ny på jobbet som fastighetsskötare i Roslagens norra pastorat.
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Jonas, ny fastighetsskötare
och smålänning med gröna
fingrar och svart (snickar-)
bälte i att bygga.
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SKAPAD MED SAMMA VÄRDE

Varje människa på jorden är
skapad med samma värde
och rättigheter. Ändå vet
vi att miljontals människor
lever under förtryck. Vi vet
att kvinnor och män utsätts
för våld som fråntar dem sin
värdighet. Vi vet att barn
- just NU - hotas, förnedras och våldtas.
Tack för att du gör skillnad
och ett stort tack för ditt
bidrag till julkampanjen: Jag
är ett liv!

Fastekampanjen 2018

Roslagens Norra Pastorat
lyckades samla in 25.754
kr. Genom din gåva får fler
människor möjlighet att

Den 11 februari startar fastekampanjen 2018 och avslutas
den 25 mars.

själva skapa sig ett bättre

I år är det fokus på vad vårt
psykosociala arbete betyder
för människor som drabbats

liv.

*****************
Christian Bonde,
församlingspedagog

av katastrof eller konflikt och
tvingats till flykt. Vi vill visa
vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få
tillgång till det basala, som
mat och vatten, till att få
kraft till att komma tillbaka
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till ett normalt liv.
När människors egna resurser
och egen kapacitet är i cen-
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trum kan drabbade människor
orka vara aktiva i sina egna
liv.

FASTEKVÄLLEN
Söndag 11 mars

Program
Kl 16.00 Välsignat & Klart,
mässa & mat. Middag till alla.
Claes Anckarman, kampanjledare kommer och berättar om
kampanjen och hur Svenska
Kyrkan arbetar internationellt.
Vardagskören Sångglädje
underhåller.
Kaffeservering och lotterier
med fina vinster.
Försäljning av mat- och kaffebröd och annat smått och
gott.
Avslutning kl 20.00.

”Julen varar ända till
påska!” Men det är
inte sant! För däremellan kommer
fastan.
Fastetiden inleds med Askonsdagen i år den 14 februari. Dagen
innan är det fettisdagen då det är
semlans dag och man ska äta upp
sig ordentligt innan fastetiden
börjar på riktigt.
Fastan är en förberedelsetid, i
40 dagar, inför en stor högtid,
Påsken.
Stilla veckan kallas veckan
som inleds med Palmsöndagen.
Då firas att Jesus rider in i Jerusalem och hans väg till korset
börjar.
Skärtorsdagen har temat om
Jesu sista påskmåltid som blivit
vår första nattvard.
Långfredagen handlar och
stannar vid korset. Texterna
berättar om de olika timmarna
på dagen och hur Jesus dör.
Döden då allt verkar förlorat.
Döden som sopat bort allt hopp.
På påskafton firas i vissa
församlingar en midnattsmässa.
Det är övergången från mörker

till ljus, genom död till liv som
blir påtaglig i den gudstjänsten.
Då kommer även några av de blivande konfirmanderna att döpas
hos oss i år.
Påskdagen är uppståndelsens
dag. ”Kristus är uppstånden!”
är det glada buskapet! Livet har
segrat och Jesus lever igen! Veckorna efter påsk handlar om vittnen som berättar om mötet med
den uppståndne.
Mycket musik har skrivits om
detta drama och en del av det går
att ta del av i våra kyrkor.
Här nedan några exempel:
PALMSÖNDAGEN
25/3 kl 16 i Östhammars kyrka

Sjungen mässa av Charpentier
Östhammars Motettkör och Alunda Kyrkokör samt stråkensemble. Middag till alla.
Ingen föranmälan.
SKÄRTORSDAG
29/3 kl 19 Östhammars kyrka

Jesus Christ Superstar

Östhammars Gospel, musiker och solister,
Angelica Örneholm.
LÅNGFREDAG
30/3 kl 15 Öregrunds kyrka

Via Dolorosa

Kyrkokören, Håkan Sundin.

Delad glädje är dubbel
sångarglädje
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Fastan och
Påsken

Vi är drygt 50 körsångare från
Sundsvall som tillbringar helgen
11-13 maj i Öregrund. På vår körresa får jag dela med mig av det fina
i Öregrund till mina sångarkamrater och vi får sjunga tillsammans
med Öregrund-Gräsö kyrkokör.
Det blir spännande att se vad körledare Håkan Sundin i ÖregrundGräsö och vår Yamandu Pontvik
hittar för oss att sjunga. Vi tar med
oss massor med sångarglädje och
musik från hela världen möter svensk
folkmusik.
Kom och var med i högmässan i
Öregrunds kyrka söndagen den 13/5!
Ulrika Lundeborg Jönsson
Många av våra program och verksamheter genomförs i samarbete med

Se även kalendern på mittuppslaget!
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Varje månad inbjuder vi till en VERNISSAGEKVÄLL:
kl 17.00 Bjuder vi på soppa i Kyrkans hus,
kl 18.00 firar vi en stilla mässa i Öregrunds kyrka och
kl 19.00 är det dags för vernissage där vi får möta månadens
konstnär eller anhörig till konstnären.

Vernissage 1 mars, kl 19.00 Kyrkans Hus, Öregrund
Mars månads konstnärer: Ditte Werner & Agne Andersson
Ditte Werner & Agne Andersson, Gamla bruksföremål/konst.
En vacker nätsticka med bomärke och årtal är ett litet konstverk, där varje detalj också
haft en funktionell betydelse. Den här lilla utställningen visar bruksföremål som var lätt
förgängliga och snabbt försvann när självhushållets dagar var slut. I vår trakt märks det
kanske tydligast i fisket. Ett fåtal gamla träbåtar och fiskedon är bevarade i nutid med
tanke på den mängd som funnits. De gamla föremålen har ju också funnits i sin miljö, men
lösryckta ur sitt sammanhang blir detaljerna tydliga och visar stor kunskap och konstnärlighet.
Utställningens syfte är att lyfta fram tankens och handens arbete i föremålen. Att visa
hur varje detalj hade sin funktion och hur de ofta formades med konstnärlig känsla.

Vernissage 5 april kl 19.00, Kyrkans Hus, Öregrund
April månads konstnärer: Gunilla Johansson & Stig Lundegård
Gunilla Johansson , bildkonstnär i akvarellmåleri. Bosatt i Karö (mellan Forsmark och
Valö) i Östhammars kommun. Född och uppvuxen i Kungsör i Mälardalen, Västmanlands
län. Efter en tid i Västerås flyttade familjen till Östhammars kommun och arbete i Forsmark.
”Att teckna och måla har följt mig genom livet och det har skänkt mig många stunder
av glädje och avkoppling. Som pensionär kan jag nu utveckla mitt intresse för konsten på
heltid. Jag har provat och gått kurser i olika tekniker men akvarell har blivit min stora passion. De transparenta färgerna inspirerar och mina motiv hämtar jag ur naturens mångfald
i min omgivning eller ur fantasin.” www.ateljegillajo.dinstudio.se
Stig Lundegård, Öregrund. Tecknade i yngre dagar. Efter promenader fick han inspiration
av det han såg, och tecknade ur fantasi och minnet. Det är mest blyerts och kol som han
har använt.

Vernissage 3 maj kl 19.00, Kyrkans Hus, Öregrund
Maj månads konstnär: Birgitta Ekerstig Lönn - Akvareller
Birgitta Ekerstig Lönn - akvareller. ”Jag är född i Norrbotten, i Överkalix och har alltid
målat så länge jag minns. Min mamma och mina syskon målade. Efter studentexamen
skulle man ju bli något, skaffa sig ett riktigt yrke. Jag tog lärarexamen i Umeå 1969 och har
tjänstgjort som lärare i Norrbotten och Uppsala. Jag har använt bilden i yrket i alla former.
Jag började i olja i tonåren sedan jag fick låna mammas färglåda. Efter det jag gifte mig
och fått barn var det inte så lätt att ha en ”olja på gång”. Jag gick en hel massa kurser och
skolade om mig till akvarell. Min främsta inspiratör och handledare har Ia Säflund varit som
då hade kurser i Uppsala.
Jag målar det jag ser i min närmiljö. Nu bor vi på Gräsö och nu är det skärgårdsmotiv som
gäller.”
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Konstsidan

Vi upplåter väggarna i två rum i övre våningen i Kyrkans hus i Öregrund för
lokala konstnärer – både yngre och äldre. Vi vill på detta sätt, lyfta fram
människors skapande, så att många får glädjas åt detta.
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Dags att packa om ryggsäcken – en meditation
Det går inte att komma
ifrån – jag gillar verkligen
bilden av ryggsäcken när
det handlar om självreflektion. För reflektion och
eftertanke är vad denna del
av kyrkoåret handlar om
som vi är i nu.
Den kristna kyrkan befi nner sig
mitt i fastan. Den lila färgen som
smyckar textilierna i våra kyrkor
fram till påsk, talar om att hon är
inne i en tid av reflektion – både
över sig själv som kyrka, men också
över hur vi tar hand om våra
medmänniskor, vår planet och inte
minst – hur vi tar hand om oss
själva.
Att ta hand om sig själv – både den
yttre och inre människan är en form
av självrespekt. När vi respekterar
oss själva kan vi också fullt ut respektera andra. Så, nu är det dags att
ta fram vår inre ”drönare” och se
allt ur ett större perspektiv.
Ta dig tid. Lyssna inåt. Ta med
alla sinnen. Följ med!
Tänk dig att du är ute på fjällvandring. Det är en fi n dag och
solen skiner. Det är torrt och lagom
varmt. Du stannar till på en plats du

tycker om. Där hänger du av dig den
tunga ryggsäcken full av livets erfarenheter, och plockar ut pryl efter
pryl. Du plockar ut de vackra, mjuka
och färgglada glädjeämnena i livet.
Du ler tacksamt mot dem och håller
dem varsamt i din hand. Men där
fi nns också den smutsiga och unkna
tvätten. Du vet det där som blev fel
och som du inte riktigt orkat ta itu
med. Där fi nns saker du ångrar. Allt
detta ligger i ryggsäcken som ett
gäng svettiga och unket stinkande
sockor, som snart kommer att smitta
av sin odör på allt i ryggsäcken om
du inte gör något!
Där fi nns de kantiga, mörka,
svårpackade händelserna som ger
dig smärta och som är så otympliga
och tunga att de ständigt gör sig
påminda.
Tänk dig nu att Jesus kommer och
sätter sig vid din sida. Du plockar
ut alltsammans – ut i luften, ut i
solen. Ni tittar på den smutsiga och
illaluktande tvätten tillsammans
och ni hjälps åt att skölja den ren i
dopets nåderika och klara källvatten. De kantiga och svårpackade
sakerna som gav dig skavsår och en
ond rygg ändrar karaktär där inför
honom. Faktiskt, nu när de belysts
av det gudomliga ljuset bleknar de.
Kanterna rundas en aning. Tillsammans med Jesus tittar du på dem en
god stund och packar ner dem igen
i livets ryggsäck. De hittar en annan

plats. De är inte så tunga och kantiga
längre. De ligger inte längre så nära
din rygg att de skaver. De har fått
en annan karaktär. De är lättare att
bära.
Jesus säger: ”Kom till mig alla
ni som är tyngda av bördor; jag ska
skänka er vila” (Matt 11:28).
När du packat klart din ryggsäck
igen, tar du fram din färdkost. Brödet
och det nåderika, levande vattnet som
ges åt dig i en aldrig sinande ström.
Stärkt efter måltiden svänger du
åter upp ryggsäcken på ryggen.
Du fortsätter din vandring med Gud,
Fadern din vandringsstav, Jesus ditt
avbärarbälte och den heliga Anden
som vägvisaren mot framtiden.
Stärkt och med lätt hjärta kan du åter
vandra vidare ut på livets nya äventyr.
Jesus fortsätter: ”Ta på er mitt ok
och lär av mig, som har ett milt och
ödmjukt hjärta, så ska ni fi nna vila
för er själ. Mitt ok är skonsamt och
min börda är lätt” (Matt 11:29-30).
Gud, tack för att du går med oss
på livets vandring, i mörka och ljusa
dagar. Tack för att du genomlyser oss
med din kärleks blick och lättar på
våra bördor, du som är livets källa
genom Jesus Kristus. Amen.

Monica Lemoine,
Präst
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Midfastosön.

Sön 11

Internationella
Kvinnodagen

Tors 8

3:a i fastan

Sön 4

VALÖ KYRKA KL 11
Högmässa, Eva From och Torbjörn Forsman.

HARGS KYRKA KL 11
Högmässa, Veronica Widell och Sören Ljungberg
och Östhammars kyrkokör. Kyrkkaffe.

GRÄSÖ KYRKA KL 11
Högmässa, Monica Lemoine och Håkan Sundin och
MåBraKören. Påskbuffé i församlingshemmet.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Anne-Marie
Larsson och Sören Ljungberg. Fastekväll i församlingsgården, för program se sid 4.

SJÖMANSGÅRDEN, HARGSHAMN KL 14
Lekmannaledd gudstjänst, Arto Tanskanen och
Håkan Sundin.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Högmässa, Monica Lemoine och Håkan Sundin.
3:e i
påsktiden

Sön 15

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Anne-Marie
Larsson och Sören Ljungberg.

SJÖMANSGÅRDEN,HARGSHAMN KL 14
Högmässa, Veronica Widell och Torbjörn Forsman.
Kyrkkaffe.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Högmässa, Anne-Marie Larsson och Håkan Sundin

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Anne-Marie
Larsson och Torbjörn Forsman.

VALÖ KYRKA KL 11
Högmässa, Eva From och Sören Ljungberg och
Östhammars kyrkokör.

BÖRSTILS KYRKA KL 11
Högmässa, Eva From och Torbjörn Forsman och
Vardagskören Sångglädje. Kyrkkaffe.
ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Högmässa, Monica Lemoine, Håkan Sundin.

2:a i
påsktiden

Sön 8

NOLSTERBY KAPELL KL 14
Annandag Påsk Högmässa, Erland Söderström, Sören Ljungberg.
Susanne Ljungberg, solosång. Kyrkkaffe.

Mån 2

Påskdagen

Sön 1

APRIL

ÖREGRUND KYRKA KL 18
Mässa på internationella kvinnodagen, Monica
Lemoine, Håkan Sundin. Kvällsfika och samtal i
Kyrkans hus. Välkommen ung som gammal, man
som kvinna!

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Erland Söderström, Håkan Sundin, Angelica Örneholm. Solister: Christina Ellesjö, Eva Allard.

FORSMARKS FÖRSAMLINGSHEM KL 14
Högmässa, Eva From och Torbjörn Forsman.
Kyrkkaffe.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Högmässa, Erland Söderström, Håkan Sundin.

BÖRSTILS KYRKA KL 11
Högmässa, Eva From, Torbjörn Forsman. Kyrkkaffe.

MARS

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Anne-Marie
Larsson, Torbjörn Forsman och Vardagskören
Sångglädje.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Högmässa, Monica Lemoine och Håkan Sundin.

VALÖ KYRKA KL 11
Högmässa, Eva From och Sören Ljungberg.

HARGS KYRKA KL 11
Högmässa, Veronica Widell och Anna Britt Buss
Sjökvist. Kyrkkaffe.

MAJ

Söndag
före Pingst

Sön 13

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Eva From och
Sören Ljungberg. Ring 0173-428 00, 300 87
för kyrkskjuts!

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Högmässa, Eva From och Håkan Sundin. 50 körsångare från Sundsvall tills. med Öregrund-Gräsö
kyrkokör deltar.

ÖREGRUNDS HEMBYGDSGÅRD KL 11
Friluftsgudstjänst, Erland Söderström, Håkan
Sundin med MåBraKören. Hembygdsföreningen serverar kyrkkaffe.

HARGS KYRKA KL 07.45
Trumpetmusik från kyrktornet.
Kristi HimmelsDärefter vandring till Älvsjön där det blir friluftsfärds dag
gudstjänst. Veronica Widell, Torbjörn Forsman
och Vardagskören Sångglädje.

Tors 10

Bönsöndagen

Sön 6

Välkommen till kyrkan!

Påskafton

Lör 31

Långfredag

Fre 30

Skärtorsdag

Tors 29

Palmsöndag

Sön 25

Jungfru Marie
bebådelsedag

Sön 18

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 23
Påsknattsmässa, Anne-Marie Larsson
och Torbjörn Forsman.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Långfredagsgudstjänst, Anne-Marie
Larsson och Sören Ljungberg.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 15
Via Dolorosa, Erland Söderström och Håkan
Sundin och Öregrund-Gräsö kyrkokör.

HARGS KYRKA KL 11
Långfredagsgudstjänst, Veronica Widell och
Anna-Britt Buss Sjökvist.Kyrkkaffe.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 19
Skärtorsdagsmässa Jesus Christ Superstar. AnneMarie Larsson och Angelica Örneholm, Östhammars Gospel, solister och musiker.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 18
Skärtorsdagsmässa, Monica Lemoine och Håkan
Sundin.

HARGS KYRKA KL 18
Skärtorsdagsmässa, Veronica Widell och Torbjörn
Forsman. Kyrkkaffe.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Gemensam Palmsöndagsmässa och mat. Sjungen
mässa av Charpentier med Östhammars Motettkör, Alunda Kyrkokör samt stråkensemble.
Anne-Marie Larsson, Erland Söderström och
Sören Ljungberg. Mat till alla. Ring för kyrkskjuts,
0173-428 00, 300 87.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Anne-Marie
Larsson och Torbjörn Forsman. Östhammars
Gospel under ledning av Angelica Örneholm.

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Gudstjänst med små och stora, Monica Lemoine
och Anna-Britt Buss Sjökvist.
Maya Runhagen, 10 år, talar ur egen erfarenhet
om hur att vända grupptryck och kränkning.
Barnkören deltar. Våffelfika i Kyrkans Hus.

HARGS KYRKA KL 11
Högmässa, Veronica Widell och Torbjörn Forsman
och Vardagskören. Kyrkkaffe.

Behöver du skjuts till kyrkan?

LÄS MER OM DET NYA
KONTRAKTET PÅ SID 10

GEMENSAM KONTRAKTSHÖGMÄSSA
Biskop Ragnar Persenius, Erland
Söderström, Eva From och
Håkan Sundin.
Kontraktets körer och musiker.

FORSMARKS KYRKA KL 11

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat, Monica Lemoine
och Sören Ljungberg

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Gudstjänst med små och stora. Monica Lemoine
och Anna-Britt Buss Sjökvist. Kyrkkaffe/saft och
korv.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat,
Monica Lemoine , Torbjörn Forsman

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Vi sjunger in sommaren. Monica Lemoine,
Håkan Sundin. Barnkören, MåBraKören och
Öregrund-Gräsö Kyrkokör medverkar.

VIGELSBOÄNGS HEMBYGDSGÅRD KL 12
Friluftsgudstjänst. Eva From, Torbjörn Forsman. Kyrkvandring till Vigelsbo kl 10. Kyrkkaffe.

ÖSTHAMMARS KYRKA KL 16
Välsignat & Klart, Mässa & mat,
Anne-Marie Larsson och Sören Ljungberg

ÖREGRUNDS KYRKA KL 11
Gudstjänst med små och stora. Monica
Lemoine och Anna-Britt Buss Sjökvist. Kyrkkaffe/saft och korv.

SJÖMANSGÅRDEN, HARGSHAMN KL 11
Högmässa, Veronica Widell och Torbjörn Forsman. Kyrkkaffe.

BÖRSTILS KYRKA KL 14
Konfirmation med högmässa, Anne-Marie
Larsson, Sören Ljungberg, Östhammars
kyrkokör.

Instagram #roslagensnorrapastorat

facebook.com/roslagensnorrapastorat

facebooksida och instagram

Vi har nu gemensam

Helga
Trefaldighets
dag
g

Sön 27

Sön 20
Pingstdagen

Sön
19
Pingstafton

Med reservation för eventuella ändringar! Se AnnonsNytt eller www.svenskakyrkan.se/roslagensnorrapastorat

Att få dela sina tankar med
någon kan göra skillnad.
Jourhavande präst lyssnar, och det
som sägs stannar mellan er.

Någon att prata med?
JOURHAVANDE PRÄST 112

Hör av dig veckan innan gudstjänsten till
Eva på exp i Östhammar,
tel 0173-428 00 eller Kerstin på exp i
Öregrund, tel 0173-300 87,
så försöker vi ordna det.

5:e i
påsktiden

Sön 29

4:e i
påsktiden

Sön 22

På kyrkogården
GRAVSTENAR
Under sommaren 2018 kommer vi att genomföra provtryckning av gravstenar på
våra kyrkogårdar i Pastoratet, det är dock osäkert om alla hinns med beroende
på väder och i annat fall så fortsätter vi 2019. Resultatet av provtryckningen kan
medföra att vissa stenar inte klarar kraven på lutning och
tryck. Vi kommer då att säkra stenen temporärt med band
och stolpe tills dess att gravrättsinnehavaren har haft möjlighet att rätta till den. Provtryckningen utförs av Pastoratet men att justeringen görs, ansvarar gravrättsinnehavaren
för.
Vi har kontaktuppgifter till ett antal olika företag som kan
åtgärda stenarna efter de regler som finns. Om ni vill ha mer information och
regler angående gravstenssäkerhet kan ni kontakta oss så ordnar vi det.
PLANTERINGAR
Planteringarna kommer att likna de som vi hade under 2017. De gravar som ligger
i skugga och var för blöta kommer vi att plantera Stjärnöga på (samma som 2016.)
Under hösten kompletterade vi med vårlök på de gravar som tillkommit och vi
lade även till en art (Vad? Det får ni se…)
I Öregrund och på Gräsö har vi tidigare planterat penséer men även där blir det
lök. Vi har även flyttat ut den befintliga löken till gräsmattan eftersom den inte
trivs i bevattningslådorna.
Under våren kommer vi även att komplettera med bevattningslådor till de som
har vårdavtal, på de kyrkogårdar som inte har det idag, för ett bättre resultat.
GRAVSKÖTSELAVTAL
Kyrkorådet har tagit beslut om ändrat pris för gravskötselavtal. Där ingår vattning, rensning, plantering under vår, sommar och höst. De avtal som finns löper
på tills de går ut.

Om ni har några förslag eller funderingar ta
gärna kontakt med mig:
Fredrik Nordgren, Fastighets & Kyrkogårdsansvarig
arbetsledare.
0173-42810, SMS: 070-278 13 78,
Box 51, 742 21 Östhammar. Drottninggatan 17 Östhammar.
fredrik.nordgren@svenskakyrkan.se

MINNESLUNDEN VID FORSMARKS KYRK A

Läs mer om våra verksamheter på
svenskakyrkan.se/roslagensnorra pastorat
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UPPLANDS

NORRA KONTRAKT
Hej! Svenska kyrkan delas in i 13
stift och varje stift är uppdelat i ett
antal kontrakt, som består av flera
pastorat. I varje pastorat finns en
eller flera församlingar - vårt pastorat rymmer 2 församlingar. Vi i
Frösåkers- och Öregrund-Gräsö församlingar gick för ett år sen samman
i ett gemensamt pastorat Roslagens
Norra Pastora.
Från och med den 1 jan i år
beslutade vår biskop Ragnar att vårt
kontrakt -Olands- och Frösåkers
kontrakt- och vårt norra grannkontrakt- Örbyhus kontrakt- skulle gå
samman till ett nytt gemensamt kontrakt - Upplands norra kontrakt. Till
kontraktsprost för vårt nya kontrakt
har biskopen utsett mig.
Av ”Matrikel öfver Svenska
Kyrkans Prästerskap” från 1899
framgår det att Uppland, för 119
år sedan, var uppdelat i 21 kontrakt. Varje kontrakt bestod av 4-10
pastorat som i sin tur bestod av 1
till 3 församlingar. Vårt kontrakt
– Olands och Frösåkers kontrakt –
bestod 1899 av följande 9 pastorat:
Börstil & Östhammar, Alunda &
Morkarla, Tuna & Stafby, Öregrund
& Gräsö, Harg, Forsmark, Hökhufvud & Skepthammar, Valö samt
Ekeby & Bladåker.
Mycket har hänt under 100
år och förra året bestod vårt kontrakt av 5 pastorat: Roslagens norra,
Gimo, Dannemorabygden, Alunda
och Rasbo. Antalet kontrakt i Uppland har alltså från 1899 minskats
från 21 kontrakt till endast 4 kontrakt. I Uppland finns nu följande
kontrakt : Uppsala, Upplands västra,
Upplands östra och Upplands norra
kontrakt.
Varje kontrakt har en – av
biskopen utsedd – kontraktsprost,
som ansvarar för att regelbundet
besöka och visitera kontraktets
församlingar och att då och då samla
kyrkoherdarna och ibland alla prästerna till kontraktssamlingar.
Varmt välkommen att tillsammans med vår biskop fira vårt
nya kontrakts första gemensamma
kontrakshögmässa söndagen 29 april
kl 11.00 i Forsmarks kyrka.
Erland Söderström,
Kyrkoherde och
Kontraktsprost

Längtar du efter några
dagar i tystnad

Händer framöver...
Ko nf i r m a ti o n sm ä ssa i B ö rs ti l s k yr ka 19 m a j k l 14
FÖRSAMLINGSAFTON
med allsång i
Börstils församlingshem 21 mars
kl 18.30 med Eva
From och Torbjörn
Forsman. Kaffeservering.

MORGONMÄSSA
varje torsdag
kl 8.30 i Östhammars kyrka
förutom tredje
torsdagen i varje
månad som firas i
Öregrunds kyrka.
Morgonkaffe
efteråt till alla.

Östhammars kyrka,
varje söndag kl 16.00

Välsignat &
klart

Vi upprepar succén med
våra Musik i somMUSIK I
markvällar i flera
SOMMARav våra vackra
kyrkor under juli och
KVÄLL
augusti i sommar!
Håll utkik efter
program på vår web och
FaceBook lite närmare sommaren.
DAGLEDIGTRÄFFAR I HARGSHAMN
27/3, 24/4 och 29/5.kl 12-14 i Sjömansgården: Soppa, smörgås och kaffe.
Veronica Widell och Torbjörn Forsman.
Välkommen att fortsätta dela gemenskapen under våren 2018.

TORSDAGSTRÄFFAR PÅ
TVÅ HÅLL
22/3, 19/4, 31/5 kl 13
är du välkommen till Gräsö
församlingshem eller Valö
församlingshem.
Vi bygger gemenskap,
serverar kaffe/te och en
god smörgås!
Ta med dig en granne, vän eller kom själv!

i Gröna huset, i Öregrund
10 mars & 5 maj
kl 9-18.00
Anmäl till Kerstin Johansson på
församlingsexpeditionen i Öregrund,
tel: 0173-300 87 eller 311 87 senast
en vecka innan.
Vänligen meddela även eventuella
matallergier. Max 10 deltagare till
varje Stilla dag -först till kvarn!
150 kr/person
Om Du har någon fråga till
Annika Wirén, som inbjuder till våra
Stilla dagar, ring tel. 070-243 23 01
annika.wiren@telia.com

SOPPLUNCH
TISDAGAR KL 11.30-13

Mässa & mat
Söndag = ledig dag,
slipp middagsbestyren.
Kom med hela familjen till
gemenskap i kyrkan och
middag till alla.
Ingen föranmälan.

VÅRENS STILLA
DAGAR

Kyrkans hus, Öregrund
Det spelas ofta pianomusik under
lunchen.

ONSDAGAR KL 11-13
Svenska kyrkans vänner
Den öppna samtalsgruppen kommer
att träffas i Kyrkans hus i Öregrund 15/3
kl 18.30 Tema: Jag är vägen, sanningen
och livet.

Östhammars församlingsgård
Sopplunchen följs av en lunchpaus i
kapellet för den som vill,
med start kl 12.30.
Se meny på svenskakyrkan.se/
roslagensnorrapastorat

Med reservation för eventuella ändringar! Se AnnonsNytt eller www.svenskakyrkan.se/roslagensnorrapastorat.
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Gräsö kyrka: från 1697 med ett vackert
altarskåp från 1400-talet.

Hargs kyrka: Brukskyrkan med vackra
målningar med Maria och Heliga Birgitta.
Kyrkans skyddshelgon Erasmus (sjöfararnas-) och Niclolaus (barnens-) finns också
avbildade.

Hoppets kapell, Östhammar och
Kapellet, Öregrunds griftegård
Används främst som begravningskapell
12

FOTO:ARTO TANSK ANEN

Forsmarks kyrka: Bruksherrens nyklassiciska
kyrka. Används mest på sommaren och är en
mycket populär turistkyrka.

Hargs kyrka härstammar från
slutet av 1400-talet, men det enda
som finns kvar från den tiden är
kärnan av gråsten. Kyrkan har
genomgått många förändringar
under seklen.
Ryssarna brände Roslagen 1719
och i mitten av 1700-talet byggdes Hargs kyrka om och förlorade
därmed helt sin medeltida karaktär. Tornet uppfördes 1781 och det
gamla vapenhuset försvann. Sista
stora yttre förändringen skedde
1803 då det branta gaveltaket
sänktes och fick sin nuvarande
höjd. Under 1904-05 skedde en
genomgripande restaurering som
var förödande för kyrkans skönhetsvärde. Men 1953 var tankesättet helt annorlunda. Då arbetade
man målmedvetet för att återställa
den tidigare vackra interiören och
och Hargs kyrka blev nu åter en av
Upplands vackraste helgedomar.
Kyrkans inre är fylld av utrycksfulla kalkstenmålningar från 1514.
Här finns också några medeltida
inventarier bl. a. krucifixet på
norra väggen, som är från 1300talet och har suttit i den tidigaste
kyrkan i Harg. Man har även
bevarat ett processionskrucifix av
1300-talstyp. Det vackra Madonnaskåpet är ett välarbetat uppländskt arbete från omkr. år 1500.
Kyrkan har under åren fått gävor
däribland de ståtliga ljuskronorna
från 1600-1700-talen som hänger
i koret och långhuset. Även altaret
är en gåva, då Erik Oxenstierna och
hans hustru Anna skänkte detta
1758-59 till kyrkan.
Skyddshelgon: Erasmus (Elmo).
Helig biskop som var sjöfararnas
och barnaföderskornas skyddshelgon och Nicolaus, barnens skyddshelgon (föregångare till Sankta
Claus, jultomten) och även skyddshelgon för sjöfolk och resande bl.a.

BRGITTAGÅRDEN
Under 2018 iordningsställer vi
Hargs församlingshem som ett rastställe och en mötesplats för pilgrimsvandrare som går längs Martinleden (som går mellan Söderboda på
Gräsö och Uppsala domkyrka) och
S:t Olavsleden (som kommer att gå
mellan Åland och Trondheim – via
Grisslehamn, Hargshamn, Harg och
Upplandsleden norrut). Dessa två
vandringsleder kommer lyckligtvis
att korsa varandra just i Harg!
Eftersom vi har den finaste
takmålningen i Sverige av heliga
Birgitta, som pilgrim på vandring
med sin stav, i just Hargs kyrka (se

bilden), så vill vi kalla Hargs församlingshem för Birgittagården.
Den högtidliga invigning av vårt
pilgrimscentrum ”Birgittagården”
sker på Birgittadagen i höst - söndagen den 7 oktober 2018.
I vår inbjuder vi till studiecirklar
där du får lära dig mer om vår vackra
Hargs kyrka, om livet som pilgrim
och att komma med på pilgrimsvandringar under våren och sommaren!
Vår långa pilgrimsvandring – då
vi går hela Martinleden under en
vecka – startar den 5 augusti och
är framme i vid högmässa den 12
augusti i Domkyrkan.
Mer information om cirklar och
vandringar, se spalten till höger.
Hargs kyrka
är även en
Mariakyrka
då här finns
många tecken
på Maria. Här,
ett Mariaskåp,
vars Mariaskulptur är
ett uppländskt
arbete av god
kvalitet frånomkring 1500
(Bohrn).

FOTO: MNP

Börstils kyrka: Kallas i folkmun ”Roslagens
domkyrka” p g a sin storlek och bastanta torn.

FOTO:MOA PERSSON

Hargs kyrka

Diakonens spalt
HAR DU MIST EN LIVSKAMRAT?
Välkommen att samtala i grupp där vi ger
tid och möjlighet för samtal tillsammans
med präst, diakon och varandra.
Östhammars församlingsgård.
Ledare: Diakon Carin Gustafsson
Tel 0173-428 13. (Tis, ons och tors)

Söderboda kapell, Söderboda, Gräsö
och Naturens tempel, vid Gräsö kyrka

Kyrkguiden
BOKCIRKEL
Östhammars församlingsgård.
Ledare: Diakon Carin Gustafsson
För anmälan och information ring Carin,
0173-428 13. (Arbetar tis, ons och tors)

Med appen Kyrkguiden i
mobilen får du veta vad som
händer inom Roslagens norra
pastorat Svenska kyrkan och
hjälp att hitta till våra kyrkor
och till de över 3000 andra
olika kyrkor och platser runt
om i Sverige.

SAMTALSCIRKEL
Vi samlas kring olika livsfrågor.
Östhammars församlingsgård.
Ledare: Diakon Carin Gustafsson
För mer information och datum ring
0173-428 13. (Arbetar tis, ons och tors)

Ladda ner i Appstore eller Play
butik.

Nolsterby kapell. Baptistkapell från
1800-talet som Svenska kyrkan senare
tog över.

Valö kyrka: Den vackra Mariakyrkan
med minst 20 st Mariatecken och inredd
i Marias blå färg. Tre utsökta altarskåp
pryder väggarna.

FOTO: IKON/ALEX&MARTIN

Visste du att …
barnverksamheten i
Frösåker har en sida på
FaceBook där du kan
kolla vad som händer
och om det är några
ändringar i programmet.

Sjömansgården Hargshamn: Här hålls
gudstjänster och dagledigträffar.

Alla arrangemang hålls i Hargs församlingshem/Birgittagården.
Ledare: Curt Nyberg.
För mer utförlig information kontakta
ku.nyberg@gmail.com, 073 073 46 52

STUDIECIRKEL • Pilgrimsliv.
29 mars, 5, 12, 19 april kl 18.30-20.30.
Cirkeln startar med anledning av ett
planerat pilgrimscentrum i Harg som
ska invigas 9 okt 2018.

VESPER/AFTONBÖN • Varje
torsdag 8 feb- 19 april kl 18- 18.30

PILGRIMSVANDRINGAR •
21 april, 5 maj, 19 maj och 2 juni kl 9.3013.00 Vi utgår från och åtrvänder till
Hargs kyrka i olika slingor. Anmälan till
ku.nyberg@gmail.com, 073 073 46 52

STUDIECIRKEL • Medeltida målningar
i Hargs kyrka. 1, 8, 15, 22 mars kl 18.3020.30

BILD:IKON/GUSTAV HELSING

Kom till Harg

Öregrunds kyrka: Sommarens populära
bröllopskyrka med tre votivskepp och
medeltida altarskåp från S:ta Clara kyrka i
Stockholm

Östhammars kyrka: Gustavs kyrka “mitt
i byn” endast 300 år, men utbyggd ett
flertal gånger under åren.
13

NOV-JAN 2017-2018
DOP

LÅT OSS BE TILLSAMMANS
VARJE DAG
Vi inbjuds att fira gudstjänst varje
söndag för att vi gång på gång ska få
fira det som förändrade allt för oss alla
- just en söndagsmorgon, en Påskdagsmorgon: Jesu uppståndelse och seger
över själva döden!
Påskens under och Guds kärlek kan
vi aldrig förstå med våra hjärnor, men
vi kan ta emot allt i våra hjärtan! Kärlekens under är obegripligt, men den kan
ge hela livet mening!
Jesus möter oss i gudstjänstens
gemenskap, i lovsången och i nattvardens bröd och vin - men han ger oss
också en väg, mitt i vardagen, för att du
och jag ska hitta rätt i livet. Han lär oss
att varje dag stanna upp för att be för
varandra och för Kärlekens seger över
allt destruktivt och ont!
Och
nu vill vi i
Roslagens
norra pastorat konkret
verkligen
försöka göra
just detta:
Fr o m
den 2 mars börjar vi dagen,
kl 8.15 (måndag-fredag) med en morgonbön i Församlingsgårdens lilla
kapell i Östhammar. Varmt välkommen!
Om du inte kan komma just då-går det
lika bra att Du ber din förbön just där
du befinner dig!
Det känns bra att veta att vi är många
som ber, vår förbön tillsammans samma
tid, varje dag!

BEGRAVNING

Börstils kyrka

Börstils kyrka

Alfred Harry Engvall
Anton Lars Roine Häggkvist
Elly Göta karina Lassegård Pettersson

Frans Fride Skoghammar
Allan Leo Amadeus Söderholm

Erik Viktor Pettersson
Sonja Birgitta Jansson
Anna Margareta Borgström
Maj-Britt Maria Lundmark
Iris Alice Månsson Eriksson
Anders Andersson
Lillemor Viola Larsson

Öregrunds kyrka

Gräsö kyrka

Gräsö kyrka

Ebba Kristina Molarin
Karl Viktor Molarin
Gabriel Fritz Nordgren
Juni Hilda Sonja Sjögren
Karl Emmanuel Mordeno Lund
Hugo Alexander Söderström
Aron Per Lars Stahre Engberg

Vera Anna Johanna Johansson
Birgitta Margareta Marell
Seida Viktoria Andersson

Hargs kyrka
Solveig Ingeborg Ulla-Britt Mattsson

Valö kyrka

Östhammars kyrka
Hedvig Elisabeth Johansson
Teodor Leif Hu Edvinsson

VIGSEL

Per Gunnar Adolf Joung
Lars Harry Qvist
John Erik Rune Andersson

Öregrunds kyrka
Klas Gunnar Norrstrand
Pär Jörgen Eriksson
Lars Ebbe Niklasson

Östhammars kyrka
Vera Gerda Viola Wahlberg
Kerstin Gunilla Agne

Hargs kyrka
Laila Marine Jacobsson &
Erik Håkan Süld

d ig!
v
a
Hö r

Ideella etablerade svenskar
sökes till Språkcafé,
Språkvän och kontaktfamiljer
FOTO: ANN-CHARLOTTE GREHN

SPRÅKCAFÉ: En mötesplats utan gränser! Kom som svensktalande för
att hjälpa andra eller för att själv få träna språket. Onsdagar kl 18-19.30 i
Equmeniakyrkans lokaler, Östhammar. Kontakt: Kurt Nyberg: 073-073
46 52
SPRÅKVÄN, matchar nya och etablerade i Östhammars kommun för personliga möten som bygger på frivillighet, ömsesidigt utbyte och språkträning. Kontakt: Ann-Charlotte Grehn: 072-554 66 86
KONTAKT FAMILJ: Christian Bonde: 0173-428 17 Om du tid och
möjlighet att ha kontakt en gång i månaden med nyanländ boende på
HVB-Hem.
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En lyckad matchning i projektet Språkvän.

BILD: LOVISA NORDQVIST

Vi finns för dig!
EXPEDITION- ÖSTHAMMAR
Drottninggatan 17, 742 32 Östhammar
Telefontid: tis, fre kl 9-12, ons, tors kl 13-15
Eva Östberg, kanslisamordnare
tel: 0173- 428 00,
SMS: 070-272 51 79

EXPEDITION- ÖREGRUND

PRÄSTER
Erland Söderström, kyrkoherde
tel: 301 60, SMS: 076-781 12 34
Anne-Marie Larsson, komminister
tel: 428 19, SMS: 070-305 50 35
Monica Lemoine, komminister
tel: 428 12, SMS : 070-224 81 80

Kyrkogatan 11, 742 42 Öregrund
Telefontid: tors, 13-15, fre 10-12

Veronica Widell, komminister
tel & SMS: 070- 432 52 57

Kerstin Johansson, kanslist & kamrer
tel: 0173-300 87, 311 87

Eva From, komminister
tel: 0173-428 11, SMS: 070-259 56 21

FÖRTROENDEVALDA
Stig Johansson, Ordförande kyrkorådet
tel: 070-335 17 90

DIAKON
Carin Gustafsson, diakon
Arbetar tisdagar, onsdagar och torsdagar
tel: 428 13, SMS: 070-795 03 28

FOTOLOVISA NORDQVIST

Kjell Hellström, Ordförande kyrkofullmäktige, tel: 076-817 75 12

MUSIKER
Torbjörn Forsman, kyrkomusiker
tel: 428 16, SMS: 070-795 03 33
Håkan Sundin, kyrkomusiker
tel: 305 85, SMS: 072-561 88 45
Sören Ljungberg, Vik.kyrkomusiker
Tel/SMS: 070-424 48 15

MÅNADENS MEDARBETARE:

SVEN-ÅKE HELLQVIST
Vad arbetar du med?
-Jag är vaktmästare i Börstil, Roslagens
norra pastorat.
Vad är det bästa med ditt arbete?
-Det är att jag träffar så många människor, i både sorg och glädje.
Berätta något om dig själv
-Ibland åker jag på speedway i Hallstavik. Jag är också intresserad av gamla
bilar. Jag har en Volvo 142, 1967 och åker
på bilträffar en eller två gånger per år.
I år kanske det blir till en bilträff för
Volvoklubben i Vilhelmina, Lappland. Får
ladda med myggmedel!

Maud N Persson, informationsansvarig/
kommunikatör
tel: 428 14, SMS: 070-278 13 03
Telefontid: Måndagar kl 13-15, tisdagar
kl 09-12, torsdagar kl 13-15
Eva Östberg, kanslisamordnare
se Expedition.
Ted Alfvén, husfar
tel 428 00
Inger Hellqvist, husmor
tel: 428 00
Ditte Werner, församlingsvärd
tel: SMS: 070-178 82 81
FASTIGHET OCH KYRKOGÅRD
Fredrik Nordgren, fastighetsoch kyrkogårdsansvarig
tel: 428 10, SMS: 070-278 13 78
Jonas Pettersson, fastighetsskötare
tel: 428 26, SMS: 070-795 03 27
Tomas Engberg, vaktmästare
Öregrund-Gräsö
tel: 469 06, SMS: 073-937 30 15

Angelica Örneholm, musikpedagog
tel: 428 18, SMS: 070-276 97 31

Ulf Lindberg, vaktmästare
Öregrund-Gräsö
tel: 469 46, SMS: 070-520 49 43

PEDAGOGER
Christian Bonde, församlingspedagog
tel: 428 17, SMS: 070-795 69 76

Lars-Olov Hellqvist, vaktmästare Harg
tel: 428 21, SMS: 070-795 03 22

Eva Ekman, församlingsassistent
tel & SMS: 070-310 21 95
Anita Gustafsson, barnverksamhet
tel: 428 07, SMS: 070-278 12 68
Marie Luther, barnverksamhet
tel: 428 06, SMS: 070-295 54 67
Elin Scott, barnverksamhet
tel & SMS: 076-167 03 00
KANSLI OCH SERVICE
Marie Eriksson, kyrkokamrer
tel: 428 09, SMS: 070-238 11 93

Sven-Åke Hellqvist, vaktmästare Börstil
tel: 428 22, SMS: 070-795 03 23
Olov Leufstadius, vaktmästare
Östhammar-Hoppets kapell
tel: 428 23, SMS: 070-795 03 24
Marlene Forsberg, vik. vaktmästare
tel: 428 24, SMS: 070-795 03 25
(Elin Hansson är barnledig)
Barbro Andersson Westerberg,
vaktmästare Valö, tel: 0173-428 10
Vaktmästare, Forsmarks kyrka,
tel: 428 10

Kerstin Johansson, kanslist & kamrer, se
Expedition.
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Taizé
Sommarläger på Gräsö

Svenska kyrkans unga
SVENSKA KYRKANS UNGA – ÄR
SVENSKA KYRKAS UNGDOMSORGANISATION
Svenska kyrkans unga är en rikstäckande organisation för och med
barn och unga i Svenska kyrkan i
hela Sverige. Totalt finns ca 14000
ungdomar som är medlemmar i
Svenska kyrkans unga.
Organisationens syfte är att:
vara en demokratisk rörelse av barn
och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi
vill med Kristus i centrum och med
dopet som grund verka i hela Guds
skapelse och vara en gemenskap i
församlingen där vi får växa i tro
och ansvar.
Organisationen finns representerad i alla 13 stift, eller som Svenska
kyrkans unga kallar dem, distrikt.
Varje distrikt har ett antal lokalavdelningar kopplade till sig, det kan
vara ett pastorat, en församling eller
en egen gruppering som vill tillhöra
Svenska kyrkans unga. Att vara
medlem är gratis men som vuxenmedlem kan man välja att betala en årsavgift för att stödja organissationen.
I Roslagens Norra Pastorat finns
vår lokalavdelning: Svenska kyrkans
unga The Holy Squad. Lokalavdelningen fanns innan sammanslagningen sedan tidigare i Frösåkers
församling, men efter sammanslagningen så ville medlemmarna att det
skulle bli tydligare att avdelningen
var för hela pastoratet och då röstade de fram det nya namnet.
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Detta händer i The Holy Squad
under våren och början av sommaren:

Påsklov:
4 april.
Resa för medlemmar i Svenska
kyrkans unga The Holy squad
till Prison Island i Västerås.

Ungdomskvällar
Varannan fredag, jämna veckor,
kl.18:00-22:00 i Östhammars
församlingsgård. Fika, spel,
pyssel, film, häng, m.m. (t.o.m.
1/6 sedan uppehåll till 7/9).
Hit är alla välkomna både som
medlem och icke-medlem.

Vill du leva i bön och gemenskap genom att dela tro och liv
med andra ungdomar? I så fall
ska du anmäla dig till Taizésommarläger på Gräsö. Det är
ett läger för dig som är medlem
i: Svenska Kyrkans Unga – The
Holy Squad.
Taizé är ett kloster i Frankrike där det bor bröder som
har avlagt livslånga löften om
att leva ett enkelt liv i celibat.
Flera tusen människor varje år
väljer att vallfärda till Taizé för
att dela just tro och liv en vecka
med dessa bröder.
Vi kommer under fyra dagar
i juni leva ungefär som de lever
i Taizé där en vanlig dag kan se
ut ungefär så här:
Morgonbön, Frukost, Sysslor/arbete, Lunchbön, Lunch,
Bibelstudier, Workshop,
Middag, Kvällsbön, Lekar och
häng.
När: 14 juni-17 jun.
Var: Gräsö gård.
Anmälan görs endast via e-post
till: christian.bonde@svenskakyrkan.se. Först till kvarn.
Max 20 personer

Vill du också vara med i Svenska
kyrkans unga The Holy Squad?
Gå in på www.svenskakyrkansunga.
se och bli medlem eller tag kontakt
med Christian Bonde för ev frågor,
se e-post till höger.

Taizéresa
23/6-2/7
För dig som går i åk 9 eller uppåt
och är konfirmerad. Mer information och anmälan, kontakta
Christian Bonde. Mer information
om resan kommer snart.

