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Gravsmyckningsfredag på
Ljusterö klockan 10.00 –17.00.
Prästgården är öppen för kaffe
och saftservering med hembakat.
Ljusterö kyrka är öppen och stilla
orgelmusik spelas.
Gravljus till försäljning
Lördag Ljusterö kyrka är öppen
mellan klockan 12.00 –17.00.
Minnesgudstjänst klockan 15.00.
Roslags-Kulla kyrka är öppen
klockan15.00–19.00.
Minnesgudstjänst klockan 18.00.

Hälsning från Ida

Människor i Ljusterö-Kulla församling har lärt mig otroligt mycket om vad det är
att vara kyrka och människa. Dofter, jordmån, väder och vind, kloka ord, varma
ord och kärva ord bär jag med mig.
Jag är mycket tacksam för det –Tack!
Som kyrkoherde i Österåkers pastorat dyker jag upp då och då i gudstjänster
och andra mötesplatser i Ljusterö-Kulla församling. Och vi kommer säkert kunna ses
i Åkersberga, Österåkers kyrka eller Östra Ryds kyrka.
Guds rika välsignelse
Ida Hallström Åsman, kyrkoherde

Filippinerna i fokus i julkampanjen 2017

I årets julkampanj fokuserar vi på barns grundläggande rättigheter.
Det blir ett extra fokus på Filippinerna och vårt arbete tillsammans med
Bahay Tuluyan, där barn som lever på gatan kan få ett nytt och tryggare liv.

Foton: Eva Svärd Mannerstedt

Musik i juletid
Välkommen att njuta av körerna och musiken i Allhelgona, advent och
juletid på Ljusterö och i Roslags-Kulla. Ljusterökören kommer att medverka vid flera tillfällen i november och december.

Bilden till vänster, Ljusterökören övar och på
bilden ovan är det Ungdomskören som övar.

• 4 november medverkar Ljusterö
kören i Minnesgudstjänster i Ljusterö
kyrka kl. 15.00 och i Roslags-Kulla
kyrka kl. 18.00.
• 5 november kl. 14.30 sjunger kören
Ö-kvarten på Görjansgården.
• 19 november kl. 14.00 spelar Ljusterödraget i Prästgården.

• 2 december är det kröning av Lucia
på Ljusterö torg kl. 12.00. Vid detta
tillfälle medverkar Ljusterökören,
Ö-kvarten och Tridentem.
• 3 december är det adventsgudstjänst
i Ljusterö kyrka kl. 11.00, då man
också kan lyssna till adventssånger

med Ljusterökören. Samma dag kl.
15.00 kan man lyssna till kören Sång
på Skoj, i Roslags-Kulla kyrka.
• 7 december är det som vanligt
Allsång i Roslags-Kulla församlings
hem kl. 19.00 den 7 december. Kören, Sång på Skoj sjunger till bland
annat dragspel. Lite överraskningar
kanske man kan vänta sig.
• 9 december är det Luciatåg med Ljusterökören och Tridentem. Dagen
efter är det Gudstjänst i Ljusterö
kyrka kl. 11.00 med Luciatåg.
• 13 december kommer Luciatåget
till Görjansgården och samma kväll

Nu ser vi framåt!

Från 1 januari kommer Ljusterö-Kulla församling ingå i Österåkers Pastorat. Mycket är i görningen. Ida som blir kyrkoherde i pastoratet har
bråda dagar att tillsammans med ledningsgruppen och all personal få
ihop allt till en väl fungerande organisation för de båda församlingarna.
Det kommer att rekryteras en försam-
lingsherde till Ljusterö-Kulla församling. Det blir spännande när rekryteringen är klar och vi vet vem som blir
vår församlingsherde.
Jag kommer att sakna Ida i det dagliga församlingsarbetet men är väldigt
glad att hon finns kvar i pastoratet.
Den öppenhet och allt det fina som är

upparbetat i vår församling är vi rädda
om. Det ska förvaltas och finnas kvar.
Tillsammans värnar vi om det.
Bygget av bostäder för nyanlända är i
full gång. Jag ser fram emot spännande
möten med människor från andra länder
med andra kulturer, som säkert behöver
vår församlings öppenhet och glädje.
En annan glädje är vår fina natur.

är det Luciakonsert i Ljusterö kyrka
kl. 19.30.
• 22 december sker som vanligt den
stora julkonserten då Ljusterökören
gästas av solisten Gunnar Lundberg,
baryton.
• 24 december julafton är det julkrubba i Ljusterö kyrka kl. 10.00
och i Roslags-Kulla kyrka kl. 12.00.
Då får vi höra barnkören Sånghjärtat sjunga julsånger och julpsalmer.
• 25 december julotta i Roslags-Kulla
kyrka kl. 05.00 med sångsolist Sara
Silvmark.
– julotta i Ljusterö kyrka kl. 07.00
med sångsolist Sara Silvmark.
• 31 december Nyårsbön kl. 16.00 i
Roslags-Kulla kyrka.
Varmt välkomna till dessa musik- och
sångupplevelser i Ljusterö Roslags-Kulla
församling.
Kyrkomusiker Eva Svärd Mannerstedt
Vår pilgrimsled är nu flitigt traskad.
Från att vara en snårig bana runt i skogen har det blivit en stig som många
tycker är en härlig skogsrunda. Nu
använder skolan vår led vilket är helt
underbart.
Det växthus som är uppsatt vid
prästgården är skolans. Där kommer
det odlas och skötas helt av elever med
hjälp av lärare. Samarbetet som vi har
med skolan heter från ”jord till bord”
och de har haft sin första höst- och
skördefest i församlingens lada.
Det finns många som tillsammans
med personalen hjälper till på olika sätt i
församlingen. Låt oss fortsätta med det.
Anette Lannermo

Gudstjänster och konserter
ADVENT, JUL OCH NYÅR

söndag

3/12 – 1a advent klockan 11.00

Adventsgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören sjunger. Ida Hallström Åsman
och Eva Svärd Mannerstedt.
Ådorna serverar kyrkkaffe
söndag 3/12 		
klockan 15.00
Adventsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Sång på skoj och solist. Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
Röda korset serverar kyrkkaffe.
torsdag 7/12		
klockan 19.00
Allsångskväll i Roslags-Kulla församlings
hem med Sång på Skoj & musikanter under
ledning av Eva Svärd Mannerstedt.
lördag 9/12 Luciatåg på öarna		
Bygdegården		
klockan 11.00
Wira bruk		
klockan 13.00
Nässlingen		
klockan 16.00
söndag 10/12		
klockan 11.00
Gudstjänst med luciatåg i Ljusterö kyrka.
Barnkören Sånghjärtat. Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
Kyrkfika i Prästgården.
onsdag 13/12		
klockan 16.00
Luciatåg på Görjansgården. Ljusterös och
öarnas Lucia, Tridentem & Ljusterökören
under ledning av Eva Svärd Mannerstedt.
13/12			klockan 19.30
Luciakonsert. Ljusterös och öarnas Lucia,
Tridentem & Ljusterökören under ledning
av Eva Svärd Mannerstedt.
söndagen 17/12		
klockan 11.15
Högmässa i Roslags-Kulla kyrka.
Anders Lindberg och Kerstin Harling
Nuss.
fredagen 22/12		
klockan 19.30
Julkonsert i Ljusterö kyrka. Ljusterökören
under ledning av Eva Svärd Mannerstedt.
julafton 24/12		
klockan 10.00
Julkrubba med små och stora i Ljusterö
kyrka. Sånghjärtat Ljusterö sjunger. Ida
Hallström Åsman, Eva Svärd Mannerstedt.

24/12			klockan 12.00

Julkrubba med små och stora i Roslags-Kulla
kyrka. Sånghjärtat Kulla sjunger. Ida
Hallström Åsman, Eva Svärd Mannerstedt.
juldagen 25/12		
klockan 05.00
Julotta i Roslags-Kulla kyrka.
Solist Sara Silvmark sjunger, Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
25/12			klockan 07.00
Julotta i Ljusterö kyrka.
Solist Sara Silvmark sjunger. Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
annandag jul 26/12
klockan 14.30
Gudstjänst på Görjansgården.
Ingvar och Åsa.
nyårsafton 31/12
klockan 16.00
Nyårsbön i Roslags-Kulla kyrka.
Ida Hallström Åsman och Eva Svärd
Mannerstedt, solosång.

2018

1/1		
klockan 17.00
Gudstjänst i Ljusterö kyrka. Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
Soppa serveras i prästgården efteråt.
trettondag jul 6/1
klockan 11.00
Sammanlyst till Åkersberga kyrkligt
centrum. Högmässa.
söndag 7/1		
klockan 11.00
Högmässa i Österåkers kyrka. Kyrkoherde
mottagning. Präster och musiker från
pastoratet.
söndag 14/1		
klockan 11.00
Dopängelhämtningsgudstjänst i Ljusterö
kyrka. Doptårta i prästgården.
Ida Hallström Åsman och Anton Carlvik.
söndag 21/1		
klockan 11.15
Dopängelhämtningsgudstjänst i RoslagsKulla kyrka. Doptårta i församlingshemmet. Anders Lindberg, Anton Carlvik.
söndag 28/1		
klockan 11.00
Högmässa i Ljusterö kyrka.
Anders Lindberg och Anton Carlvik.
nyårsdagen

Dopängelhämtningsgudstjänster
i Ljusterö-Kulla församling
Lite information
om våra fastigheter
Arbetet med renoveringen av kyrkogårdsmuren vid Ljusterö kyrka är nu
avslutad, resultatet blev väldigt bra,
se bilden. Jag vill påminna om att vi
stänger Ljusterö kyrka hela oktober för
att installera ett nytt värmesystem.
Jan Ekström

Alla som har döpts i Ljusterö-Kulla församling
under 2017, har möjlighet att komma och hämta
sin ängel i den kyrka du döpts.
I Ljusterö kyrka är dopfesten den 14 januari
2018, klockan 11.00.
I Roslags-Kulla kyrka är dopfesten den 21 januari
2018, klockan 11.15.
Har du döpts på annan plats, hämtar du ängeln
i den kyrka som är närmast dopplatsen.
Alla är varmt välkomna till dessa gudstjänster
och doptårta serveras efteråt.

Foto: Ida Hallström Åsman

Foto: Jan Ekström

söndag 29/10		
klockan 11.15
Söndagsgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka,
kören Sång på skoj, Ida Hallström Åsman
och Eva Svärd Mannerstedt. Kyrkkaffe i
kyrkan.
fredag 3/11
klockan 10.00–17.00
Gravsmyckningsfredag med kaffeservering i
Prästgården på Ljusterö.
Andakt 			
klockan 15.00
i Ljusterö kyrka. Ida Hallström Åsman och
Eva Svärd Mannerstedt
lördag 4/11		
klockan 15.00
Minnesgudstjänst i Ljusterö kyrka.
Ljusterökören sjunger.
				klockan 18.00
Minnesgudstjänst i Roslags-Kulla kyrka.
Ljusterökören sjunger.
söndag 5/11		
klockan 14.30
Söndagsgudstjänst på Görjansgården.
Ökvarten sjunger. Ida Hallström Åsman
och Eva Svärd Mannerstedt
söndag 12/11		
klockan 11.00
Gudstjänst med små och stora i Ljusterö
kyrka. Barnkören Sånghjärtat medverkar.
Ida Hallström Åsman och
Eva Svärd Mannerstedt. Kyrkkorv.
				klockan 14.30
Andakt på Görjansgården. Kyrkkaffe.
söndag 19/11		
klockan 11.00
Högmässa i Ljusterö kyrka. Ida Hallström
Åsman och Eva Svärd Mannerstedt.
söndag 26/11		
klockan 11.15
Söndagsmässa i Roslags-Kulla kyrka.
Ingvar Laxvik och Åsa Burman Laxvik.
lördag 2/12		
klockan 12.00
Kröning av Lucia på Ljusterötorget.
Tridentem och Ljusterökören sjunger.

SOPPLUNCHER
på Ljusterö kl. 11.00–13.00.
Vi inleder med ett föredrag/musik.
Därefter åtnjuter vi en soppa som
PRO eller Åda har lagat.
Varmt välkomna!
31/10
28/11
30/1

på Roslags-Kulla kl.12.00
i församlingshemmet i Roslags-Kulla.
Volontärer lagar soppa och musi
kanter spelar.
Varmt välkomna!
15/11
13/12
14/2 2018

Foto: Ida Hallström Åsman

2/12 JULMARKNAD
kom och köp prästost till förmån
för Svenska kyrkans internationella
arbete.

ta c k
Ida Nilsson slutar sin säsongsanställning på kyrkogårdarna. Vi önskar Ida
lycka till med sin flytt till Småland.
Eva Svärd Mannerstedt slutar sin
anställning som vikarierande kantor.
Vi önskar Eva lycka till i Tierp där hon
börjar arbeta efter årsskiftet. Anton
Carlvik vikarierar efter årsskiftet.
Det har varit en fröjd att arbeta med
er båda!

Sopsortering

Vi kommer nu under hösten att prova
att sortera våra sopor på kyrkogården.
Detta innebär att i de bruna soptun
norna på kyrkogården ska man endast
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,
Eva Malm, Jan Ekström,
Nisse Södling (POSK) och
Kyrkogårdsförvaltningen.

Nästa nr utkommer i jan 2018.

Kyrkovalet 17 september 2017
– Hurra vad vi var bra!
Valet betydde mycket för oss i
Ljusterö-Kulla församling. Alla
verkade ha insett allvaret. Valdel
tagandet var 44 procent större än
vid förra kyrkovalet.
Cirka 75 procent valde POSK, det
politiskt obundna alternativet och som
vi, ”Bygdens Väl”, gick samman med
för att kunna påverka och hävda vår
plats i det nya pastoratet.
Från och med 2018 kommer vi att
vara en del av Österåkers Pastorat.
Valresultatet gav en god utdelning. Av 35 platser i fullmäktige tog
POSK nio av dessa, vilket betyder att

minst fyra platser är vikta för oss Ljusterö-Kulla-bor. Det kan bli fler när poströster och personröster räknats in i
valresultatet.
Då flera andra nomineringsgrupper i valet hävdar att de är opolitiska
är chansen mycket stor att vi nu kommer att få ett fullmäktige som arbetar
utifrån ett personligt engagemang.
Bra va?
Vi som jobbade med valet, Anders,
Anette, Bisse, Clas, Janne och jag tackar
för god uppslutning och trevligt bemötande. Ett stort tack till Ida som gav
valdagen ett soligt ansikte.
Nisse Södling (POSK)

Kyrkogårdsförvaltningen
informerar
Nu under hösten så går vi igenom
samtliga gravstenar på våra kyrkogårdar. Detta innebära att vi provtrycker
gravstenen och att den ska står kvar
vid det godkända trycket 35 kg. Vi ser
även över så att dubben i sockeln håller
trycket och att dubben inte går av eller
att hålet för dubben blivit för stora så
stenen glappar för mycket.
Om din gravsten har lagts ner eller
om den har stöttats upp med stolpar så
betyder det att er gravsten ej håller måttet
för det godkända trycket och att ni

som gravrättsinnehavare omgående måste
åtgärda problemet. Ta gärna kontakt med
något stenhuggeri så kan dom hjälpa er.
Det går även att gå ut på LjusteröKullas hemsida och gå in på menyn Begravningsverksamheten och gå på fliken
Monteringsanvisningar för gravstenar.
Har ni funderingar eller frågor kring
detta så går det bra att höra av er till
kyrkogårdsförman Eva Malm så kan ni
få lite mera information hur ni ska gå
tillväga.
076-868 46 65
eva.malm@svenskakyrkan.se

slänga komposterbara sopor som exempel blommor, jord, kvistar, löv och gräs.
Allt annat som exempel plast, papper,
glas och utbrunna gravljus ska slängas i
de stora gröna sopkärlen som står vid
den stora entrén utanför kyrkogården.

Vi kommer att göra en utvärdering
under hösten, och om detta fungerar så
kommer vi fortsätta att sortera för att
värna om miljön.
Tack på förhand.
Kyrkogårdsförvaltningen
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Ljusterö-Kulla församling
Mellansjövägen 53 a
184 95 Ljusterö
TRYCK
Ida Hallström Åsman,
Wilsons Tryckeri AB,
kyrkoherde,
Vingåker. Oktober 2017.
telefon 08-540 832 30
ida.hallstrom.asman@svenskakyrkan.se

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

