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…åh, pioner gör mig så nostalgisk! Visst känner ni igen lukten? Utbrister
jag, medan jag borrar in pionen i mina barns näsor.
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Pionen som följt med från mormors
gård i Småland, via stugan utanför
Västerås, till Värmland och nu landat
i Åkersberga. Pionen som knappt tagit
sig, men som växer bredvid en prunkande Åkersberga-bördig pion. Blandningen mellan nostalgi och förändring
är svindlande. Vi befinner oss mitt
emellan ett då och en framtid, med en

fot i vardera. Alltid och ständigt, var
och en av oss. Vi står inför kyrkoval i år
och omorganisation nästa år. 1 januari
2018 bildas Österåkers pastorat. På
Ljusterö-Kullas hemsida finns protokoll om du vill ta del av beslut som
tagits.
Vi människor är kyrkan. Alla tårar,
skratt och möten där vi delar tro och
liv, det har betydelse och är en skatt att
bära med sig in i framtiden.
Det är alltid vi människor som gör
den här platsen till en bra plats att bo
på och vi bidrar till den här världen, ett
Guds rike.
Självklara mötesplatser denna sommar är i kyrkorummen och andra
gudstjänstplatser. Det finns en hel del
konserter och gudstjänster att njuta
av denna sommar i Ljusterö-Kulla för
samling. Guds rika välsignelse!
Ida Hallström Åsman, kyrkoherde

Visitation – under fyra dagar
Några händelserika dagar med många aktiviteter. Möten
blandat med fest, sång och musik, mässor och pilgrimsvandringar. Visitationen avslutades med en festmässa i
Vaxholms kyrka. I gudstjänsten medverkade biskop Eva
Brunne, präster, körer, musiker, ideella medarbetare från
Ljusterö-Kulla, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Össeby och
Österåker-Östra Ryds församlingar.
inleddes med Pilgrimsmässa i Frösunda kyrka, kaffe
och mingel. Församlingarna Vallentuna,
Onsdag 15 februari

Ljusterökören i Tibble kyrka. Foto: Josefin Wahlberg Vannérus

Ljusterö-Kulla och Österåker berättade
om hur de arbetar med pilgrim. Därpå följde en kort pilgrimsvandring på

cirka 1,5 timme. Efter en lättare lunch
blev det samtalsfrågor om pilgrim, miljö
och hållbarhet samt en presentation
Fortsättning på sidan 4.

Musik i sommarkväll 2017
i Ljusterö-Kulla församling

20 juli, 19.00, Roslags-Kulla
kyrka

Till våra sommarkonserter på torsdagkvällar tar vi aldrig inträde, men
man har möjlighet att lämna en gåva till församlingens musikverksamhet.

22 juni, 19.00, Ljusterö kyrka

6 juli, 19.00, Ljusterö kyrka
Fantasier och naturbilder, musik bland
kobbar och skär med Duo Resonansen.
Iréne & Mats-Göran Högström med sång
gitarr, basgitarr, piano, tvärflöjt i klassisk musik och svensk vistradition av
Taube, Adolphson, Carl Anton, Hambe,
Grieg, Debussy med flera.

27 juli, 19.00, Ljusterö kyrka
Romantikens blå blomma
Sånger av Robert Schumann,
Ture Rangström och Wilhelm PetersonBerger.
Carl Gyllenhammar, sång
Torsten Runolf, piano.

29 juni, 19.00,
Roslags-Kulla kyrka

Från fåglarnas rike – Luther och musi-
ken, i samband med att vi 2017 firar
reformationens 500-årsjubileum!
DRÅM, ensemble för folkmusik & tidig
musik:
Anna Rynefors, Viola da gamba, moraharpa, slagverk, sång.
Erik Ask-Upmark, Harpa, orgelportativ,
säckpipor, sång.

13 juli, 19.00, Ljusterö kyrka

Emilia Feldt är utbildad operasångerska
vid Operahögskolan i Stockholm och
har sjungit på många stora operascener.
Emilia har även sjungit mycket inom
pop, musikal, jazz och även gästat i
bandet In flames. Tillsammans med
hemliga gäster bjuder vi denna afton
på en ljuv blandning av opera, romanser, visor och pop.
Emilia Feldt, sopran

Spansk och norsk nationalromantik
samsas med klassiska pärlor och syd
amerikanska smäktande melodier.
Musik av bland annat Schubert,
Grieg, De Falla och Villa-Lobos.
Liv Skareng, gitarr
Tove Törngren, cello

Ingmarsö Hafsband med vänner
Tradjazz och allsång. Kom i god tid,
och samåk gärna till kyrkan. Både kyrkan och parkeringen brukar bli full.

3 aug, 19.00, Ljusterö kyrka

Johan, Gabriel & Ted
I sommar är det 20 år sedan en av våra
mest älskade artister och låtskrivare
gick ur tiden.
Johan & Gabriel vill därför tolka
bröderna Gärdestads låtskatt och fortsätta sprida dess fantastiska lyrik och
melodi. De bjuder på självklara klassiker och gräver även fram några överraskningar.
Johan Karlsson & Gabriel Sjöwall, sång
& gitarr

Gudstjänster
i Ljusterö-Kulla församling april – augusti 2017
30/4 		

klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
Kören Sång på skoj, kyrkkaffe.
söndagen 7/5 		
klockan 12.00
Vandringsgudstjänst på Husarö
Ida Hallström Åsman, Karin Fridblom
Kyrkkaffe i bystugan. Båt från Klintsundet.
Anmälan till Sunes Taxi 070-898 79 99.
söndagen 14/5 		
klockan 11.00
Gudstjänst med små och stora
i Ljusterö kyrka, Ida Hallström Åsman,
Erik Tegenborg, barnkörerna, kyrkfika
Andakt			klockan 14.30
på Görjansgården, Ida Hallström Åsman,
Erik Tegenborg, kyrkkaffe
söndagen 21/5 		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka,
ungdomskören Tridentem
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
kristi himmelsfärd 25/5 klockan 12.00
Gudstjänst på Ingmarsö, Christer Björk,
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg,
Ljusterökören, kyrkkaffe. Ring och boka
båttaxi hos Sune, 070-898 79 99.
Avgång Åsättra 10.45 hemfärd cirka 14.00.
söndagen 28/5 		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Tomas Fridblom, Åsa Burman Laxvik
pingstdagen 4/6
klockan 11.00
Söndagsmässa i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
söndagen 11/6 		
klockan 11.15
Temamässa Martin Luther i Roslags-Kulla
kyrka, Ida Hallström Åsman,
Erik Tegenborg, kyrkkaffe i kyrkan
söndagen

18/6 		

klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
Andakt			klockan 14.30
på Görjansgården, kyrkkaffe
midsommardagen 24/6 klockan 11.00
Gudstjänst i minneslunden på Ljusterö
Ingvar Laxvik, Åsa Burman Laxvik
söndagen 25/6 		
klockan 12.00
Gudstjänst på Wira bruk
Ingvar Laxvik, Åsa Burman Laxvik,
kyrkkaffe
söndagen 2/7 		
klockan 11.00
Söndagsmässa i Ljusterö kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
söndagen 9/7 		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Ida Hallström Åsman, Erik Tegenborg
söndagen 16/7 		
klockan 12.00
Gudstjänst på Husarö, Ökvarten,
Ida Hallström Åsman,
Eva Svärd Mannerstedt
Ring och boka båttaxi hos Sune,
070-898 79 99, båt från Klintsundet.
söndagen 23/7 		
klockan 11.00
Söndagsmässa i Ljusterö kyrka
Anders Lindberg, Eva Svärd Mannerstedt,
kyrkkaffe
Andakt 			
klockan 14.30
på Görjansgården, kyrkkaffe
söndagen 30/7 		
klockan 11.00
Gudstjänst på Hembygdsmuséet
Anders Lindberg, Eva Svärd Mannerstedt,
Ljusterökören, medtag kaffekorg
söndagen 6/8 		
klockan 11.00
Gudstjänst på Kolerakyrkogården
Anders Lindberg, Eva Svärd Mannerstedt,
medtag kaffekorg
söndagen

Övriga musikevenemang i sommar
13 maj, 18.30
Ljusterö bygdegård
Vårkonsert med Ljusterökören. Inträde.
1 juni, 20.00 – Ljusterö kyrka
”Northern Light”, Körmusik av
Sven-David Sandström, Andrea Tarrodi,
Hugo Alfvén, Emil Råberg med flera.
Maria Magdalena Kammarkör
Dirigent: Mats Nilsson. Fri entré.

23 juli, 16.00 – Ljusterö kyrka
Hovsångerskan Lena Nordin med
vänner i en Operagala med Opera
solisterna från Kungliga Operan.
Arr: Stiftelsen Kungliga Teaterns
Solister. Inträde tas upp.
Biljett kan köpas vid entrén.

DETTA HÄNDER
I FÖRSAMLINGEN

Blänkare
6 maj, lörd Ljusterödraget spelar
och sjunger kl 14.15 i Roslags-Kulla
församlingshem. Kaffe, kollekt.
18 maj, torsd Allsång mellan hägg
och syren, kl 19.00 Roslags-Kulla
församlingshem.
Pilgrimsvandring, sönd 21 maj
Från Roslags-Kulla kyrka till
Riala kyrka, cirka 12 km.
Samling i Roslags-Kulla 9.45.
Buss 620 från Riala 9.30.
Vi firar nattvard ute i naturen.
Präst Anders Elvin.
Kantor Ellinor Lundén.
Avslutning och middag i Riala
prästgård (till självkostnadspris).
Besök Öppna prästgården
på Ljusterö, onsdagar och fredagar
klockan 10.00–12.00, kaffeservering.

Vägkyrka!
Välkommen till vägkyrkan
i Roslags-Kulla kyrka. Traditions
enligt har vi även i år vägkyrka.
Veckorna 27–29, tisdag–torsdag
4– 6e, 11–13e och 18–19e juli
mellan klockan 11.00 och 15.00
är kyrkan öppen.
Onsdagar klockan 13.00
har vi en andaktsstund.
Det bjuds på kaffe eller the med
tillbehör och guidning.
Välkomna!
För mer information ta kontakt
med Karin vaktmästare på
telefon 073-4263267.

PILGRIMSLED
Vi har en pilgrimsled i församlingen
som invigdes den 12 september 2015.
Om du är intresserad av att veta
mer, kontakta Clas Boström,
telefon 070-321 94 50 eller Anette
Lannermo, telefon 070-862 05 04.
Sofia Andreasson har tagit fram
vårt pilgrimsmärke.

Foton: Majsan Wickert
Delar av världskören på torsdagskvällen.

Fortsättning från sidan 1.

om arbetet i Själastugan intill Prästgården vid Vallentuna kyrka.
På kvällen var Täby värd i Tibble
kyrka. Vallentuna Gospel, Össeby Gospel och Ljusterökören underhöll. Samtal om ideellt arbete i Svenska kyrkan
– möjligheter och utmaningar, panelsamtal under ledning av moderator
Jan-Olof Nordström. Kvällen avslutades med mingel, förtäring och sång av
Tibble Vokalensemble.
Torsdag 16:e inleddes med att förbereda montrarna inför mässan Glo och
Sno. Målgruppen för mässan var anställda som arbetar med åldersgruppen
0 –18 år, präster, pedagoger, musiker
och diakoner. Det hölls morgonmässa
i Åkersberga kyrka. Under dagen hade
församlingarna Vallentuna, Vaxholm,
Österåker–Östra Ryd, Ljusterö-Kulla,
Össeby och Täby tio minuter var på
scenen.
På kvällen var det fest i Össeby Garns
Församlingshem med temat; mötas,
lära känna nya vänner och inspireras. Gäster var förutom Biskop Eva,

Rapport från
kyrkofullmäktige
Ljusterö-Kulla församling har genom
sitt kyrkoråd och extra kyrkofullmäktige 29 mars beslutat att på kommer
siella villkor sälja mark till kommunens fastighetsbolag Armada.
ANSVARIG UTGIVARE

EXPEDITIONSTIDEN

Ida Hallström Åsman

är klockan 10–12
onsdagar och fredagar.
Besök på andra tider
bokas på
telefon 08-542 422 74
(måndag–fredag kl 8–16).

REDAKTION

Ansvariga för innehållet
i detta nr är; Ida Hallström
Åsman, Clas Boström,
Erik Tegenborg och
Majsan Wickert.

Nästa nr utkommer i juli.

präster, kyrkoherdar, diakoner
och personal från Roslags
kontrakt samt de ensamkommande ungdomarna som tidigare bott i församlingen. Det
är ett år sedan de ungdomarna kom till Össeby. Nu är de
spridda runtom men träffas
regelbundet i Össeby. Under
kvällen bjöds på musik och
körsång av Världskören. Det
serverades smörgås och dryck.
Ungdomarna bjöd också på
en uppvisning i afgansk dans. Det blev
många glada skratt, goda möten och
samtal under kvällen.
Fredag 17:e började med morgon
mässa i Ljusterö-Kulla kyrka. Efter
kyrkkaffet var det möte mellan biskopen och presidierna för respektive församling samt visitationsteamet.
Ämnen som avhandlades var bland
annat Stolthet och glädjeämnen i församlingen, Församlingens viktigaste fråga nu
och i framtiden och Hur vill jag bli ihågkommen.
Efter presidiemötet serverades en
fantastiskt god fisksoppa som medlemmar från PRO lagat.
Därefter var det samling för att gå
en kortare sträcka på pilgrimsleden.
Clas Boström tog täten och ankare var
Jan Ekström. Totalt 17 personer deltog
i denna vandring. Vi gick till Kyrkberget där alla fick lite värmande kaffe.
Denna dag var vädret helt fantastiskt. Naturen visade sig från sin bästa
sida där solen strilade ner mellan träSyftet med försäljningen är att frigöra mark för bostäder till nyanlända i
anslutning till Görjansgården.
Arbetet med att renovera kyrko
murarna har startat på Roslags-Kulla
kyrkogård med reparation av muren
på baksidan.
Närmast kommer nu det svåra arbe-
tet med renovering av själva mu
ren
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den. Under vandringen var det några
stopp där vår kyrkoherde Ida läste några
väl valda och stärkande ord. Vid ett stopp
berättade Clas om en av våra orkidéer,
Jungfru Marie nycklar, som växte i ensamt majestät på just den platsen.
Tillbaka på parkeringen tog biskop
Eva till orda och påminde om festmässan i Vaxholm på söndagen som avslutade dessa Visitationsdagar.

Tillbaka på parkeringen tog biskop Eva till orda och
påminde om festmässan i Vaxholm på söndagen.

Det visade sig vara hela 63 år sedan det
var visitation i Ljusterö-Kulla Församling.
Söndag 19:e Visitationen avslutades
med en festmässa i Vaxholm. En för
dagen sammansatt kör från hela kontraktet sjöng under ledning av Kristina
Ohlsén Runolf.
Biskop Eva höll ett visitationstal efter
avslutad mässa.
Text: Majsan Wickert
vid grinden och uppgången från stora
asfaltsvägen.
Arbetet med sammanläggningen av
församlingarna fortskrider och det har
varit ett flertal möten mellan de två församlingarnas förtroendevalda respektive anställda både i Åkersberga och på
Ljusterö.
Text: Clas Boström
Glöm inte att
titta in på vår hemsida
http://www.
ljustero-kullaforsamling.se/
eller följ oss på facebook.

