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Uppe i Armasjärvi där jag har rötter, stod en pinnstol tom i det stora
köket. Där satt någon ofta, kom bara in, sa inget, fick en kopp kaffe –
tankade någon slags ordlös gemenskap i köket, och gick efter en stund.
Andra som kom in, satte sig på pinn-
stolen, pratade oavbrutet, reste sig och
gick. Den tomma pinnstolen innebar
troligtvis skillnad på liv och död. Den
gav en smula livsnödvändig gemen
skap, och den fanns där för alla. En
villkorslös stol, som erbjöd en stunds
gemenskap, oavsett vem du var eller
vad du hade gjort.
Den här bilden inspirerar mig.
Inspirerar till möten mellan människor,
inspirerar till helt och hållet villkorslös
gemenskap. Tänk om vi människor
skulle kunna ge det till varandra.
I våra gudstjänster just nu är det tre
faldighetstiden. En tid som handlar om
tro och om liv. Om det komplexa, svåra
och underbara i att vara människa.
Temana varje söndag berör oss.

Foto: pixabay.com

INNEHÅLL

”Att möta sin vän om morgonen
och minnas de hårda orden men se att
vår kärlek lever än, det hjälper mig
ana himmelen på jorden.” (Psalmer i
2000-talet.)
Guds rika välsignelse
Ida Hallström Åsman, kyrkoherde

Ida blir kyrkoherde i det nya Österåkers Pastorat
Det har varit en anställningsprocess med annons i Kyrkans Tidning
och på webben.
Tio sökte tjänsten, en av de sökande
drog tillbaka sin ansökan, nio stycken
återstod. Rekryteringsgruppen, som bestod av en person från varje nomineringsgrupp, valde ut tre som kallades
till anställningsintervju. Intervjuerna
gjordes av både rekryteringsgruppen
och representanter från personalgrupperna. Referenser togs och kontakt
hölls med Domkapitlet. Vi alla var

överens om att Ida Hallström Åsman
var den som passar bäst för uppdraget.
Ida har tackat ja till att bli kyrkoherde
för det nya Österåkers Pastorat.
Det är mycket som ska gås igenom
så att det blir en fungerade organisation för de båda församlingarna. En
ledningsgrupp med representanter från
Ljusterö-Kullas och från Österåker
Östra Ryds personal, arbetar med dessa
frågor. Ida är processledare. En församlingsinstruktion ska skrivas för det
nya pastoratet. Den beräknas bli klar
under 2018. Församlingsinstruktionen

är ett styrdokument för pastoratet. En
personalinventering har också gjorts av
ledningsgruppen. All personalen kommer att vara kvar, några kanske får nya
arbetsuppgifter. Hur bemanningen blir
i Ljusterö-Kulla församling är inte klart
ännu. – Jag önskar Ida lycka till.
Jag vill också påminna om att det är
viktigt att komma till valurnorna den
17 september så att Ljusterö-Kulla får
många mandat i det nya Kyrkofullmäktige för pastoratet.
Anette Lannermo
Kyrkorådets ordförande

Nya medarbetare
Foto: Pressbild

Foton: Ida Hallström Åsman

att göra vackert på våra kyrkogårdar.
Ida kommer från början från Mönsterås i Småland. Behöver du komma
i kontakt med Ida, når du henne på
ida.a.nilsson@svenskakyrkan.se

• Ida Nilsson jobbar som säsongs
arbetare på våra kyrkogårdar fram till
sista oktober. Ida bor med sin familj i
Rydbo. Innan hon började som kyrko
gårdsarbetare var hon föräldraledig
med dottern Estrid.
Ida är intresserad av trädgårdsarbete,
kör gärna åkgräsklippare och tycker om

• Eva Svärd Mannerstedt heter jag
och är från Sollentuna. Är född i Stockholm och har familj med vuxna barn.
Jag kommer att vikariera som kyrkomusiker i stället för Erik Tegenborg en
tid framöver.
I mogen ålder har jag vidareutbildat mig till kyrkomusiker ifrån att ha
arbetat som opera-/operettsångerska.
Jag har framförallt sjungit operett på
Stockholms teatrar och sakral musik i
Stockholms kyrkor. Mitt liv har varit
musik och sång, från sång i kör till solistuppdrag.

I våras vikarierade jag som kyrkomusiker i Rosersberg, Märsta pastorat
och nu kommer jag till Ljusterö-Kulla
församling. Detta ser jag med glädje
fram emot och hoppas på att få träffa er.
Mvh, Eva Svärd Mannerstedt
eva.svard.mannerstedt@svenskakyrkan.se

Ä N T L I G E N är muren
i Ljusterö-Kulla i Roslags-Kulla reparerad
KÖRER

församling

Körstarter i v 35 för barnkör
Sånghjärtat i Ljusterö och
Roslags-Kulla samt för Ljusterökören.

Muren runt Roslags-Kulla kyrkogård är reparerad – det vill säga det värsta
och det mesta är gjort. Det var ett långt projekt för Ljusterö-Kulla församling med Trafikverket, kommunen, Länsstyrelsen och Stockholms stift inblandade.

V 36 för Ökvarten, ungdomskören
Tridentem och Sång på skoj.
Körerna leds av vikarierande kantor
Eva Svärd Mannerstedt.
Onsdag 30 aug 14–15
Sånghjärtat Ljusterö
(barnkör för ÅK 1–3)
Onsdag 30 aug 18.30–20.50
Ljusterökören
Torsdag 31 aug 13–14
Sånghjärtat Kulla
(barnkör för ÅK 1–3)
Onsdag 6 sep 15.15–16.30
Tridentem
(ungdomskör från ÅK 6, ca 12–17 år)
Onsdag 6 sep 17.40–18.30
Ökvarten (manskör)
Torsdag 7 sep 14–16
Sång på skoj (kör för daglediga)

Samtidigt som det byråkratiska pågick så sänktes den statliga kyrkoantikvariska ersättningen som man kan
få via stiftet från över 75 procent ner
till 25 procent. Det finns behov på
många ställen i församlingarna över
hela landet. Därför har det blivit dyrt
för församlingen. Det finns också allt
färre personer som behärskar det gamla
hantverket att rätt reparera och sätta
upp gamla stenmurar.
Trafikverket ska nu, med en entre-

prenör, göra en kortare trottoar längs
väg 276 för gående och kommunen ska
sedan underhålla den. Lite av samma
problem finns också på Ljusterö kyrkas
stenmur som vi nu ska gå vidare med.
För framtiden gäller att vara rädd
om kyrkomuren, till exempel genom
att hålla rent från löv, mossa och gräs
uppe på och vid muren och aldrig försöka reparera den med murbruk och
cement. I tid ska man också ta ner träd
som blivit för gamla och vars rötter underminerar muren.
Visste Du förresten att uppe på
backen öster om kyrkomuren finns
en sprängd grop från 1700-talet – en
varggrop, cirka 5x5 m och 5 m djup för
att fånga varg – nu finns det mest ris i
botten.
Clas Boström

Gudstjänster

30/7 		
klockan 11.00
Gudstjänst på Hembygdsmuséet
Anders Lindberg och Eva Svärd Mannerstedt.
Ljusterökören, medtag kaffekorg.
söndagen 6/8 		
klockan 11.00
Gudstjänst på Kolerakyrkogården
Anders Lindberg och Eva Svärd Mannerstedt,
medtag kaffekorg.
söndagen 13/8		
klockan 13.00
Gudstjänst hos familjen Ljustermo
Anders Lindberg och Eva Svärd Mannerstedt,
kyrkkaffe
söndagen 20/8		
klockan 11.15
Gudstjänst på Jan Ersgården
Anders Lindberg och Eva Svärd Mannerstedt,
Röda Korset har kyrkkaffe
söndagen 27/8		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka
Tomas Fridblom och Mats Broström
söndagen 3/9		
klockan 11.00
Söndagsmässa i Ljusterö kyrka
Tomas Fridblom och Åsa Burman Laxvik.
söndagen 10/9		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Ida Hallström Åsman och Eva Svärd
Mannerstedt.
söndagen 17/9		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Ida Hallström Åsman och Eva Svärd
Mannerstedt Kyrkkaffe.
KYRKOVAL denna söndag.
söndagen

24/9		
klockan 11.00
Söndagsmässa i Ljusterö kyrka
Christer Björck och Kerstin Harling Nuss.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården, kyrkkaffe.
söndagen 1/10		
klockan 11.15
Gudstjänst med små och stora i RoslagsKulla kyrka. Barnkören Sånghjärtat medverkar. Ida Hallström Åsman och Eva Svärd
Mannerstedt. Festis och frukt i kyrkan.
söndagen 8/10		
klockan 11.15
Tacksägelsedagen
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka.
Ljusterökören sjunger, ny nattvardsservis
tas i bruk. Ta med grödor till skördeauktionen efteråt.
Ida Hallström Åsman och Eva Svärd
Mannerstedt. Kyrkkaffe och auktion i
församlingshemmet.
söndagen 15/10		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka.
Kören Tridentem sjunger. Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården, kyrkkaffe.
söndagen 22/10		
klockan 11.15
Söndagsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Anders Lindberg och Liv Skareng.
söndagen 29/10		
klockan 11.00
Söndagsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Kören Sång på skoj.
Ida Hallström Åsman och Eva Svärd
Mannerstedt. Kyrkkaffe.
söndagen

Ljusterö kyrka stängd under
oktober månad
På grund av att vi ska byta ut hela värmesystemet, det vill säga byta ut allt
kablage, byta till nya radiatorer och
installera två nya luftvärmepumpar,
kommer vi hålla Ljusterö kyrka stängd
under hela oktober.
Dessutom ska några kyrkbänkar kortas ner för att få plats att vrida orgeln
ett kvarts varv, så att kantorn blir vänd
ut mot församlingen.
Alla gudtjänster och kyrkliga handlingar kommer att hållas i RoslagsKulla kyrka under denna period.
Välkomna!
Hälsningar
Jan Ekström, kamrer

BLÄNKARE
Ljusterö-Kulla församling
avslutar sin sommarmusikserie
med konserten ”Johan, Gabriel
och Ted”, Ljusterö kyrka 3 augusti,
19.00.
Öppna prästgården är öppen
onsdagar och fredagar
10.00–12.00, Varmt välkomna!
Ljusterö Skola har ett projekt
Från jord till bord och har odlingar
invid Prästgården.
Den 28 september 14.30 är det
skördefest i kyrkans lada.
Kontakta Diakonigruppen om
du vill ha sällskap eller behöver
samtala en stund. Kontaktperson
Gunilla Järnholm 073-342 87 52.

SOPPLUNCHER
under hösten 2017
Soppluncherna i Prästgården
på Ljusterö är ett samarbete
mellan PRO, Svenska kyrkan
och Ådorna.
Sopplunch på Ingmarsö
29 augusti 2017
Vi reser från Åsättra 08.30 och
är åter 15.00. Soppan serveras på
Lurkan.Vi kommer även göra ett
studiebesök hos Wetaplast.
Samåk gärna till Åsättra, då parke
ringsmöjligheterna är begränsade.
Anmälan till Börje Brottman
08-542 410 55 senast 15 augusti.
Betalningen till båtresan sker
till PRO Ljusterö PG 39 48 20-5
senast samma datum. Glöm inte
ange namn på inbetalningen.
Vänligen meddela när du anmäller om du behöver skjuts till och
från Åsättra eller behöver skjuts på
Ingmarsö. Kostnad 120 kr.
Sopplunch 26/9 11.00 –13.00
Bland Bullar och annat,
Anna Österholm berättar om sitt
liv i Rom
Sopplunch 31/10 11.00–13.00
Per-Eric Eriksson spelar dragspel
och berättar
Sopplunch 28/11 11.00–13.00
Ingvar Laxvik i full frihet

VALUPPTAKT
9 september kl 11.00–14.00
Vi väljer ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige. Nytt för detta val är att vi väljer för Österåkers pastorat.
Vi väljer också till Stockholms stiftsfullmäktige och till Kyrkomötet.
I olika röstningslokaler går det att förtidsrösta från och med den 4/9 till och med valdagen.
Röstningslokaler
Ljusterö, Prästgården
Roslagskulla församlingshem

2017-09-04
måndag
08:00–10:00
11:00–13:00

2017-09-05
tisdag
14:00–16:00
15:00–17:00

2017-09-06
onsdag
18:00–20:00
15:30–17:30

2017-09-07
torsdag
17:00–19:00
14:00–16:00

2017-09-08
fredag
10:00–12:00
13:00–15:00

2017-09-09
lördag
11:00–13:00
09:00–11:00

Ljusterö, Prästgården
Roslagskulla församlingshem

2017-09-11
måndag
08:00–10:00
11:00–13:00

2017-09-12
tisdag
14:00–16:00
15:00–17:00

2017-09-13
onsdag
18:00–20:00
15:30–17:30

2017-09-14
torsdag
17:00–19:00
14:00–16:00

2017-09-15
fredag
10:00–12:00
13:00–15:00

2017-09-16
lördag
11:00–13:00
09:00–11:00

Pastorat

Ljusterö-Kulla församling och Österåker Östra-Ryds församling ska efter
beslut i Stockholms stift bilda pastorat från och med den 1/1 2018. Det
innebär att vi får gemensamma resurser
för kyrkan i hela Österåkers kommun.
Mer resurser gör bland annat att vi kan
utveckla och utöka vår lokala verksamhet. Pastoratet får det övergripande
ansvaret genom kyrkofullmäktige. Vi
får lokalt självbestämmande genom ett
församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige.

Varför är valet så viktigt?

Vill Du värna om vår särart som skärgårds- och glesbygdsförsamling? Du hjälper till med det genom att rösta på
valdagen. Det finns också goda möjligheter att förtidsrösta i röstningslokaler,
genom bud och med poströstning.

Röstningslokaler

På valdagen den 17/9 kan röstning ske
i vallokal i Kyrkligt Centrum i Åkers-

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, Anette Lannermo,
Clas Boström, Jan Ekström
och Anders Lindhoff.

Nästa nr utkommer i okt.

2017-09-10
söndag
–
–
Valdagen
2017-09-17
söndag
13:00–18:00
13:00–18:00

berga och i röstningslokaler på olika
platser i kommunen. Information om
öppettider på valdagen finns på röstkortet som skickas ut (se även tabell
ovan).

• FRIMODIG KYRKA
• POSK i Österåker
• Vänstern i Svenska Kyrkan
• LEVANDE KYRKA I ÖSTERÅKERS PASTORAT

Nomineringsgrupper

Valupptakt

Lokalt väljer vi ledamöter och ersättare
till kyrkofullmäktige i Österåkers pastorat i stället för som tidigare till vårt
eget kyrkofullmäktige. I vallokaler och
röstningslokaler kommer att finnas
valsedlar för de olika lokala nomineringsgrupperna. Eftersom vi också ska
rösta för Stockholms stift och Kyrkomötet så finns valsedlar på plats även
för dessa val.
I Ljusterö-Kulla församling hade vi
tidigare bara en enda nomineringsgrupp. Nu finns ytterligare sex nomineringsgrupper som man kan rösta på.
Här är nomineringsgrupperna:
• Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
• Borgerligt alternativ
• Centerpartiet
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Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53 a
184 95 Ljusterö
Tryck:
Ida Hallström Åsman,
Wilsons Tryckeri AB,
kyrkoherde,
Vingåker. Juli 2017.
telefon 08-540 832 30
ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.se

Nomineringsgrupperna kommer att
bjudas in till valupptakt i Prästgården
lördagen 9 september klockan 11.00
–14.00. Nomineringsgrupperna kan då
informera om hur man vill vara kyrka
i det nya pastoratet.
Vi ordnar olika rum för nomineringsgrupperna. Kaffe serveras.

Mer information

kommer under hösten finnas på försam-
lingens hemsida
www.ljustero-kullaforsamling.se

Se också
https://www.svenskakyrkan.se/
osterakerostraryd/kyrkoval
samt
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Anders Lindhoff

Glöm inte att
titta in på vår hemsida
http://www.
ljustero-kullaforsamling.se/
eller följ oss på facebook.

