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Ta del av våra gudstjänster
& konserter i advent och jul

TEMA

Frivilligarbetare

Betraktelsen

Kontakta oss

Under ytan finns

stora och små

”Finns i sjön” är ett kortspel som jag gärna spelar med mina barnbarn.
Nu håller helikoptern på och hovrar över sjön och militären söker något som eventuellt skall finnas i sjön.
Tänk så mycket som ligger dolt under ytan. Dykare har vid flera tillfällen varit och
dykt runt kyrkudden och hittat en båt med sten, skor, bildäck och en massa annat.
”Under ytan” är en låt av Uno Svenningsson med en text som fångar så mycket.
Under ytan, finns stora och små.
Under ytan, finns skratt och gråt.
Det finns mycket där som händer
som vi inte kan förstå,
men vi hittar alltid svaren,
där i botten av oss själva.
Under ytan.

präster
Kyrkoherde Yvonne Hallin
tel 08-571 515 79, 070-730 48 47
yvonne.hallin@svenskakyrkan.se
Komminister Åsa Meurling
tel 08-747 54 64, 073-386 63 29
asa.meurling@svenskakyrkan.se

DJURÖ
Vaktmästare Patrick Bochmann
tel 070-248 39 24, 08-747 54 65
patrick.bochmann@svenskakyrkan.se
Kontakttjänst Monica Antonsson, 070-628 92 33
MÖJA
Kyrkvaktmästare Agneta Sjöberg
tel 070-248 10 65, 08-747 54 69
agneta.sjoberg@svenskakyrkan.se
NÄMDÖ
Kapellvaktmästare Annika Wallin
tel 08-571 565 03, 073-390 48 12
annika@namdoel.se
RUNMARÖ KAPELL
Kyrkvaktmästare Karin Krumlinde
tel 08-571 523 85
Kyrkogårdsvaktmästare Jan Odh
tel 0704-94 52 53
Kyrkvaktmästare/administration
Åke Bonnevier, p.ake.bonnevier@telia.com
mobil 073-394 12 24

Vi skall snart fira jul och det lilla Jesusbarnet som föds in i världen skall få påminna
oss om att Gud blev människa.
Som Jesus älskar var och en av oss skall vi
älska varandra. Oavsett! Ja, jag vet, det är
svårt ibland att förlåta. Men varje människa är älskad av Gud. Och det är vår kyrkas
budskap i alla tider. Kärleken är starkare.
Det som göms under ytan är också det
älskat av livets Gud. Som blev människa
för din och min skull.

SANDHAMNS KAPELL
Kyrkvaktmästare Britt-Marie Sundberg
tel 08-571 532 13, 070-755 80 90

En välsignad jul och ett Gott nytt 2015
önskar jag dig!
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Jag tänker på det ofta:
om det varit min egen bror,
då hade också jag förvandlats
till ett monster utan ord.
När jag ser all den ondska
Som vi männsikor släppt lös,
Det meningslösa lidandet.
Då har jag svårt att förstå,
att alla har vi varit barn
och hjälplösa nån gång.
Älskat utan gränser,
älskat utan tvång.

Yvonne Hallin
Kyrkoherde

Pastorsexpeditionen: Högmalmsvägen,
vid Klockargården på Djurö, mittemot ICA
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Frivilligarbetare

Från Svenska kyrkan på nationell nivå kommer allt starkare önskemål om att det ideella arbetet ska vara en viktig del i varje församlings
verksamhet.

Du trivs där du behövs!
Svenska kyrkan har en lång tradition av ideellt arbete. Men
under 50- och 60-talet skedde en stor förändring då många
av de ideella krafterna ”anställdes bort” ur kyrkan.
När man funderar över vad kyrka eller
församling innebär kan det vara lätt att
tänka på byggnader och anställda. Och
visst, de utgör en viktig del av församlingen, men de är inte allt. För att vara
levande måste församlingen inbegripa
både anställda och ideella förutom de
som på annat sätt deltar i gudstjänster
och verksamhet.
Kyrkan måste var öppen både för
kyrk-vana och kyrk-o-vana. I kyrkoordningen kan man läsa: Kyrkan har rum
för alla, för den sökande och tvivlande
likväl för den trosvisse, för den som har
hunnit kortare likväl för den som hunnit
längre på trons väg.
Från Svenska kyrkan på nationell nivå
kommer allt starkare önskemål om att

det ideella arbetet ska vara en viktig del
i varje församlings verksamhet. Målet
för det ideella arbetet ska finnas med i
församlingsinstruktionen och Svenska
kyrkan ordnar kurser för att öka kompetensen för dem som leder ideella. Det
främsta syftet med att ha människor
med ideellt engagemang som medarbetare är inte att spara pengar, utan det
är för att bevara, eller skapa, en levande
församling. Därför ska det ideella engagemanget inte heller ses som ett hot
mot de anställda – utan som en resurs,
en gåva till församlingen som ska tas till
vara. Och vinsten är ju dubbel, det är
roligt att ha något att bidra med!
I Djurö/Möja/Nämdö församling har
vi redan många som är ideellt engage-

rade, tex körsångare, konfirmandledare,
Internationella gruppen, kyrkvärdar och
kyrkorådsledamöter. Men vi vill bli fler!
Och vi är öppna för förslag. Vi hörs!
Text Åsa Meurling

Vi behöver bli fler
Har du något du brinner för, och som
du vill dela med dig av i vår verksamhet? Varmt välkommen att höra av dig
per telefon eller mail: 08-747 54 64,
asa.meurling@svenskakyrkan.se
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Och ljuset lyser i mörkret och
mörkret har inte övervunnit det.
Joh 1:5

Advent och jul
- ger oss en tro på ljuset
Det var som ”påskrörelse” kristendomen erövrade världen.
Men om man frågar allmänt, vilken högtid som uppfattas som
den största så kommer de flesta människor att svara: Julen.
Det är en mängd orsaker som har åstadkommit

Varje steg de tog på vägen upp mot stadsporten

julens dominerande ställning. Den är en ljusets högtid i en
mörk tid. Den är sedan fornnordisk tid en glädjefest. Dels
har den blivit hemmens och barnens särskilda helg. Julens
religiösa innehåll är allmänmänskligt och lättillgängligt. Och
till detta kommer julens alla traditioner -granen, julklapparna,
julmaten, lekarna, sångerna och psalmerna.

var samtidigt ett steg mot profetiornas fullbordan. Alltsammans ingick som detaljer i en stor gudomlig plan. Att kejsar
Augustus i Rom hade satt sitt namn under kunggörelsen om
den stora skattskrivningen, att Josef var av Davids släkt och
måste resa till Betlehem, att det sammanföll med tiden då
Maria skulle föda sitt barn. Allt slöt sig samman som bitarna
i ett pussel. Nu var det bara några bitar kvar. Värdshusvärden
hade just räknat in den siste gästen. Stallet var de ställe där
de helt uttröttade vandrarna Maria och Josef fick vila. Och
när Maria sjönk ner i halmen var den gamla tiden slut. Allt
var redo för den andra akten i Guds världsplan. Fyra tusen år
hade mänskligheten väntat på denna stund. Det är Gud själv
som har stått upp och som träder fram. Han kommer ner till
vår mörka jord. Nu sker inkarnationens under, Gud träder in
i mänskligheten på ett sätt som aldrig förr. Världens mörker
fylldes av ett ljus ett ljus som skall ge människor som lever i
mörkret, en tro på ljuset.

Julförberedelsernas tid sammanfaller ungefär

med advent. Advent är kyrkans ord för ”ankomst”, Jesu ankomst. Kyrkans år börjar första söndagen i advent, fyra veckor
före jul. Från början var denna tid en sträng och allvarlig botoch försakelseperiod. ”Julfasta” kallades den. Man skulle vara
återhållsam med mat och dryck och festligheter. Fastan var en
förberedelse till den stora glädjehögtiden. Man skulle inte ta
ut julen i förskott. Undantaget var den första söndagen i advent som blev något av en ”lille jul” med adventsljus och adventsfester. I vår kyrka har de fyra adventssöndagarna var sitt
tema. Johannes döparen har en naturlig plats i adventstiden
som manar människan till bot och bättring. Maria, Jesu moder har fått en särskild dag, fjärde advent och texterna handlar
om löftena som gavs om sonens födelse.

I början på 300 talet var julen en allmänt firad helg

som spred sig vidare. Och vi skall snart fira jul och påminnas
om att Gud blev människa och att” ljuset lyser i mörkret och
mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5

Det var en lång resa som Maria och Josef var ute

på. Maria var gravid och vägen gick över kullar och höga
bergskammar, uppför branta stigningar, på slingrande stigar
ner i dalarna, över slätter och ödemarker, där faror från vilddjur och rövare hotade. Från Galileen i norr hit ner till Judeen, ett avstånd på ca 15 mil.

Text Yvonne Hallin

Internationella sidan

Årets jukampanj.

Låt fler få fylla fem
Julkampanjen pågår varje år mellan första advent och trettondedag jul och engagerar tusentals
frivilliga och anställda i Svenska
kyrkans församlingar. I år är temat Låt fler få fylla fem!
Varje dag dör tusentals barn under fem
års ålder för att de inte får tillräckligt
med näringsrik mat, rent vatten eller
sjukvård.
Brist på mödravård och brist på jämställdhet är några av anledningarna till
att FN:s millenniemål med att minska
barnadödligheten inte kommer att uppfyllas 2015. Men det finns hopp – och
det går att förändra!
I år fokuserar vi just på dessa barn
och temat för kampanjen är Låt fler
få fylla fem! Kampanjen sätter barnet
och mamman i fokus. I församlingen
kommer ni bland annat få ta del av
berättelser från Stiftets studieresa från

Sydafrika, Kapstaden och från projektet Mentor Mothersmetoden, där
äldre erfarna mammor stödjer utsatta unga mödrar för att bland annat
sänka barnadödligheten. Britt-Marie
Anderberg Petterson deltog i studieresan
och kommer att berätta mer för oss.

Var med i kampanjen
Snabbt och enkelt: Sms:a LJUS till 72905
så ger du 50 kronor.
Rejält: Bli månadsgivare från 50 kronor/
månad.
Socialt: Följ Svenska kyrkans internationella arbete på Facebook och Twitter.

Världens Barnkampanjinsamling

Föredrag om Ebolabekämpning

pågick två helger i september och oktober. En samkampanj
som bedrivs av 20-tal organisationer i landet bla Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och Läkare utan gränser.
Det är den största massiva samaktionen mellan organisationer
vi har i landet, och som får ett återkommande mediastöd genom tv- och radiouppbackning. En fin Tv-gala med många
kända artister stödde kampanjen på ett lysande sätt!
Vi var volontärer och frivilligarbetande , såväl ”vuxna”
som våra församlingsungdomar som tålmodigt och engagerat
skramlade bössor på Djurö och i Stavsnäs! Härligt att våra
ungdomar vill agera och att de ”brinner för” rättvisefrågor och
Barns rätt till värdigt liv!
Tack kära Djurö- och Stavsnäsbor för fina bidrag i bös�sorna och tänk så många roliga, oväntade möten och trevliga
samspråk man kan ha över en insamlingsbössa utanför ICA,
en fredagkväll eller lördag! Vi samlade in drygt 8 200:-!!!!

I oktober bjöd internationella gruppen in till ett angeläget
föredrag om EBOLA-epedemin.
Vi hade möjlighet att få lyssna till sjuksköterkan Anna
Sjöblom från Läkare utan gränser. Anna har själv nyligen varit
nere i Västafrikas drabbade länder, bla Guinea, och kan tydligt
berätta och förmedla om Ebolaepedemins uppkomst, utbredning och om läget just nu.
Hon beskriver engagerat och med tydliga egna erfarenheter
om hur Ebolabekämpningen går till, om hur metodiskt och
logistiskt Läkare utan gränser arbetar!
Annas budskap är att det nu behövs massiva insatser och
att man vågar pröva flera möjliga bekämpningsvägar parallellt
med vaccinering och framförallt information och påverkansarbete om smittorisk!
Trots den kritiska och massiva svårigheten man står inför,
andades Anna ändå en viss förhoppning om att nu gäller det,
världen behöver samla insatser nu, eftersom det är bråttom,
resultat måste kunna ses i närtid! Annas uppgift nu hemma
i Sverige är just att arbeta med påverkan och information
gentemot svenska politiker, myndigheter och instanser för att
mobilisera svenskt bidrag.

I Internationella Gruppen arbetar samtliga ideellt och på
frivillig basis. Vi är 10 deltagare .
Svenska kyrkan ingår i världens största globala nätverk, den världsvida kristna kyrkan. Internationellt arbete bidrar till att utsatta
människor skall få ett bättre värdigare liv överallt på jorden.
6. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Text Marianne Berggren
Internationella gruppens samordnare

Frivilligarbetare

Körsångare - kyrkans stora frivillliga grupp
Om körsång har det forskats officiellt och man har
konstaterats att det är
den hälsosammaste hobbyn någon kan ha. Att vara
med i en grupp, att lära sig
använda rösten, sin kropp
och att göra det med andra
människor, är någonting som
stärker och inspirerar.
Alla som sjunger i en kör vet att man
ibland går jättetrött till övningen. Men
efter övningen har det hänt någonting:
man är pigg och full av entusiasm. Jag
tror helt enkelt att vi är skapta att vara
tillsammans, göra saker tillsammans.
Det är troligtvis meningen att vi skall
växa tillsammans och våga visa våra
brister och svagheter också i grupp. Att
leda en kyrkokör har gjort mig mer
ödmjuk genom åren; jag känner en
oerhört respekt för alla sångare som vågar ta steget och som ställer upp under
högtider, i regn och rusk, inte bara på
en vacker vårdag. Och det är också med
på en körresa till fina städer.

Kyrkans största frivilliga grupp
Att använda människan som instrument är det känsligaste man kan göra.
Man kan studera till körledare men
man fungerar kanske inte med alla
människor trots det. Man skall vara
psykolog och proffs med spetskompetens i samma paket, alltid vara lyhörd,
kunna lyssna, uppmuntra, visa värme
och respekt.
Kyrkans största frivilliga grupp är dess
körer. Vi pratar oftast om hundratals
människor i en församling som är en
bärande faktor för församlingens olika
verksamheter. Varje gång en kör uppträder känns det festligare och antalet
besökare är större, detta vet vi.
I Djurö Möja Nämdö församling
tillhör på vissa öar cirka tio procent av
befolkningen de lokala kyrkokörerna.
Samhörigheten är fantastisk stark och
betyder mycket mer än att ’bara’ sjunga.

”Det är troligtvis meningen att vi skall växa tillsammans
och våga visa våra brister och svagheter också i grupp.”
Ibland hör man folk säga: ”bor man på
ön så skall man vara med i kören!”.

En kombination
Det är kombinationen av det heliga
rummet, traditionen och det nyskapande som i kyrkokörverksamheter
bringar oss någonting som inte finns
att uppleva någon annanstans. Redan
kyrkorummet i sig börjar vara rätt ’exotiskt’ för många människor: att uppleva
lugnet, tystnaden och det vackra i det.
Då rummet fylls med musik blir det
mer högtidligt. Kyrkan har alltid varit
en musikmesenat också: det skrivs ju
mycket ny sakral musik och Svenska
Kyrkan är en föregångare på det området.
Vi är två tämligen nyanställda
musiker i församlingen och vi har
från början hittat glädjen i att arbeta
tillsammans med våra körer. Det är en
fantastisk känsla man får, då alla körer

samtidigt sjunger så att kyrktaket nästan
skakar! Det är också en stor resurs då
man är två: den ena kan dirigera och
den andra sitta vid pianot. På vårt sätt
vill vi visa att 1+1=3. Vi försöker i vårt
planeringsarbete utgå ifrån vår referensram: ö-kultur och ö-liv, hitta en
repertoar som passar och inspirerar oss
här. Kustfolket har alltid umgåtts och
rört sig runt: på sistone har vi börjat
utveckla samarbetsidéer med en åländsk
församling: Brändö-Kumlinge församling. I september hade vi den lokala
kyrkokören från Kumlinge på besök
hos oss: kören deltog i konserten Guds
Andedräkt.
Tröskeln till våra körer är låg och
bred: våga komma med, våga prova på
och satsa på Din hälsa!
Text Sanna Räsänen
Kyrkomusiker i Djurö
Möja och Nämdö församling
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Från kyrkorådet

Vi vill prioritera våra barn och ungdomar
Den 11 november togs budgeten
för 2015 i kyrkofullmäktige.
Bakom den ligger ett gediget arbete, där
jag tillsammans med en grupp förtroendevalda, kyrkoherden och kyrkokamrern
suttit och stött och blött, vägt kostnader
mot varandra för att försöka få ihop en
budget i balans. Tyvärr utan att lyckas.
I den situation vi sitter i nu med byggnader som kostar mycket pengar att
underhålla blir det ett svårt arbete att
prioritera bort saker och hela tiden välja
att åtgärda det mest akuta.

Bra verksamhet för barn och unga
Våra huvuduppgifter gudstjänst, undervisning, diakoni och mission måste alltid
komma i främsta rummet och Svenska
kyrkan har fattat ett gemensamt beslut
att prioritera våra barn och ungdomar så
det är där vi också vill lägga vårt fokus.
Det är extra roligt att vi har ett så bra
arbete med barn och unga i församlingen, från öppet hus för föräldralediga,
via barnkalas för fyraåringar, barnkörer,
skolkyrka, konfirmationsundervisning,
Tisdagshäng till ungdomsledarutbildning. Det är en verksamhet för barn och
ungdomar mellan 0 och 22 år som drivs

av församlingsassistenten Liv Hougner,
komminister Åsa Meurling och våra
ungdomar själva, med stöd från församlingens övriga anställda. Det är en verksamhet vi vill värna om och ge möjlighet
att utveckla.

De unga är vår framtid!
Vi har också valt att tillsammans med
de andra församlingarna i Nacka och
Värmdö vara med och finansiera en nygrundad sjukhuskyrka på Nacka sjukhus
med präst och diakon.
Under 2015 är vår största enskilda utgift
en investering i en ny kyrkbrygga på
Möja. Den bryggan används flitigt av
besökare till kyrkan och dess verksamheter, samt i stor utsträckning också av
församlingens egen personal som ska åka
till och från Möja för att arbeta i kyrkan.
I dagsläget har den ett enormt underhållsbehov och kan utsätta människor
för fara. Därför har vi ansökt om, och
fått, bygglov och strandskyddsdispens för
att uppföra en ny. Våra prästgårdar har
också ett stort renoveringsbehov och eftersom vi har verksamhet i vår prästgård
på Möja, och den drabbats av mögelskador står den först på tur att tas omhand.
Vi har fattat ett beslut att fastighetsin-

vesteringar i största möjliga mån ska
täckas av försäljning av fastigheter. Samt
att de fastigheter som inte, eller endast i
liten utsträckning, används bör avyttras
om inget eget behov kan uppbringas på
sikt. Maria Sjögrens stuga på Djurö har
styckats av och kommer att läggas ut för
försäljning under våren. Värmdö kommun har svarat Lantmäteriet att de inte
har någon erinran mot att låta församlingen stycka av de båda prästgårdarna
vi har kvar. I dagsläget finns inga beslut
på att sälja någon av dem, men vi vill
undersöka alla möjligheter. Vi har även
fler fastigheter, både obebyggda och
bebyggda som vi undersöker om vi kan
stycka av och sälja.
Vi kan inte ha en verksamhet som kostar
mer än vad vi har i intäkter från medlemsavgifterna och finansiera det genom
att sälja alla våra fastigheter, men genom
att sälja det vi inte har behov av kan vi
lägga medlemsavgifterna på verksamhet
istället för fastighetsunderhåll.
Vi vill kunna välja att lägga pengarna på
våra barn och ungdomar!
Text Anna Frej
Kyrkorådets ordförande

LIVSSTEGEN – 12 STEG FÖR HOPPLÖSA
En kostnadsfri själavårdsgrupp om det som kommit mellan dig och livet
Vi delar med oss av våra liv genom att berätta och lyssna, i varandras berättelser känner vi igen oss och förstår att vi inte är ensamma om att känna skam, ensamhet och
utanförskap.Vi avbryter eller kommenterar inte och ger inte varandra råd, inget som
sägs lämnar rummet.Vi får vila i gemenskap.
Livsstegen är en metod som bygger på kyrkoherden i Katarina församling Olle Carlssons bok: ”12 steg för hopplösa”. Massor av människor har fått nya infallsvinklar på
sina liv genom att gå Livsstegen.
Från torsdagen 5 mars klockan 18-19.45 träffas vi i Klockargården varje torsdag under
14 veckor.
Själavårdsgruppen är kostnadsfri men du behöver köpa boken ”Tolv steg för hopplösa”
av Olle Carlsson för att kunna delta.
Ledare: Kyrkoherde Yvonne Hallin och Livsstegsledare Kicki Biärsjö
Du är så varmt välkommen och speciellt du som inte tror att du är välkommen.
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Vill du ha mer information
om Livsstegen?

Ring Kicki Biärsjö 0706-583304

UTMANA arbetar med jämställdhet genom dans och rörelse. De har
utvecklat en metod där de använder dansworkshops som verktyg för
att ge barn och unga möjlighet att praktisera och prata om frågor
kring genus och kropp.

Utmanar genom dans och rörelse
Under september månad startade Skolkyrkans projekt. Den här gången i samarbete med organisationen UTMANA.
UTMANA drivs av Annica Styrke och
Karin Wiklund, utbildade gymnasielärare i dans vid Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm och vidareutbildade
inom genus och normkritisk pedagogik
vid Stockholms Universitet. De har lång
erfarenhet av pedagogiskt arbete med
barn och unga samt en drivkraft att
utmana normer som ligger till grund för
verksamheten.

Kommer till Klockargården
I projektet Framsteg omsätts likabehandlingsarbete i praktik genom en serie
dansworkshops. Under åtta veckor kommer Annica Styrke och Karin Wiklund
till Klockargården och håller i lustfyllda
dansworkshops för årskurs sju. I rörelsebaserade övningar får deltagarna prova
på att ge och ta plats, leda och följa och
lära sig att kommunicera med kroppen.
I workshopsen ingår också reflektion
och samtal om kropp, genus och jämställdhet.

UTMANA drivs av Karin Wiklund och Annica Styrke, som kommer till Klockargården och håller dansworkshops för årskurs 7.

Utforskar kroppen
Projektet är mycket uppskattat av både
elever och lärare. Samarbetet med årskurs sju har även genererat ungdomar
till konfirmationsgruppen och ett positivt utbyte mellan församling och skola.
Dansmetoden i Framsteg är baserad på
Projektets mål
Ökad kroppskännedom, tilltro till kroppen och nya sätt att kommunicera
Minskad diskriminering, kränkande behandling och trakasserier
En fortsatt god relation skola och församling emellan.

övningar från barndans, dansimprovisation, dansterapi, massage och avslappning i kombination med samtal om
kroppen. I mötet med dansen får deltagarna tillfälle att utforska kroppen som
uttrycksmedel och möjlighet att hitta
nya vägar till kommunikation.
Syftet med Framsteg är att unga ska
ges möjlighet att på ett lustfyllt sätt

praktisera jämställdhet genom dans. I
dansworkshops omsätts lika behandlingsarbete i praktik, så att alla oavsett
kön ska ha samma livsmöjligheter och
samma möjligheter till god hälsa och
trygghet från våld.
Text Liv Hougner

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR i advent & Jul
Välkommen att fira vinterns gudstjänster i våra
kyrkor och kapell! Här är
programmet från den 17
november till den 5 april.

Söndag 29 mars - Palmsöndagen
11.00 Familjegudstjänst
Barnkören medverkar. Kyrkkorv
Torsdag 2 april - Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa
Fredag 3 april - Långfredag
15.00 Musikgudstjänst
Lukaspassionen –om Jesus lidande & död

Djurö kyrka

Söndag 5 april - Påskdagen
11.00 Uppståndelsemässa

Söndag 23 november - Domsöndagen
11.00 Söndagsgudstjänst
Lördag 29 november
10.00 Familjegudstjänst
Barnkören medverkar. Adventskaffe

Möja kyrka
Torsdag 27 november
17.00 Växthuskväll med Jeppe
Wikström
18.00 Jeppe Wikström föreläser om skärgården och visar sina bilder.
Mässa efter föreläsningen.

Söndag 30 november - 1 sönd i advent
11.00 Adventsmässa
Andreas Vestlund, trumpet, medverkar
Söndag 7 december - 2 sönd i advent
11.00 Söndagsmässa

Söndag 30 november - 1 sönd i advent
11.00 Adventsmässa

Söndag 14 december - 3 sönd i advent
16.00 Julkonsert. “De vackraste julsångerna”. Anders Blom, tenor, Kungl Operan

Lördag 13 december
15.00 Julstämning i möja kyrka

Onsdag 24 december - Julnatten och
julmorgonen
10.00 Julspel
23.00 Midnattsmässa

Söndag 25 januari –
3 sönd e trettondagen –
11.00 Gudstjänst

Söndag 21 december - 4 sönd i advent
11.00 Samling kring krubban Sammanlyst Barnkören medverkar.
Kyrkkaffe

Torsdag 25 december - Juldagen
06.00 Julotta

Söndag 1 februari
16.00 Söndagsmässa

Torsdag 25 december - Juldagen
07.00 Julotta

Fredag 26 december - Annandag jul
eller den helige Stefanos dag
11.00 Annandagsgudstjänst

Torsdag 5 februari
09.30 Morgonmässa

Onsdag 31 december
18.00 Nyårsbön

Söndag 8 februari
16.00 Kvällsgudstjänst

Torsdag 1 januari - Nyårsdagen
14.00 Sammanlyst till Sjöliden/Värmdö
församlings Friluftsmässa, Kristina
Lethin, Hampus Befrits-Toll, Kerstin Alling.
Sångsolist
Nattvardsbrödet bakas över öppen eld.

Söndag 28 december - Söndagen efter
jul - barnens mänskliga rättigheter
11.00 Söndagmässa
Onsdag 31 december, Nyårsafton
18.00 Nyårsbön
Torsdag 1 januari - Nyårsdagen
14.00 Sammanlyst till Sjöliden/Värmdö
församlings Friluftsmässa, Kristina
Lethin, Hampus Befrits-Toll, Kerstin Alling.
Sångsolist
Nattvardsbrödet bakas över öppen eld.
Söndag 4 januari – Söndag efter nyår –
11.00 Söndagsmässa
Tisdag 6 januari – Trettondag jul –
16.00 Temagudstjänst.
Vi sjunger ut julen
Söndag 11 januari –
1 sönd efter trettondagen –
11.00 Gudstjänst
Söndag 18 januari –
2 sönd efter trettondagen –
11.00 Söndagsmässa

Söndag 15 februari
11.00 Familjemässa
Barnkören medverkar. Kaffe och semla i
kyrkstugan efteråt
Onsdag 18 februari
19.00 Askonsdagsmässa
Söndag 22 februari - 1 sönd i fastan
11.00 Gudstjänst
Söndag 1 mars - 2 sönd i fastan
11.00 Gudstjänst
Torsdag 5 mars
09.30 Morgonmässa
Söndag 8 mars - 3 sönd i fastan
16.00 Kvällsmässa
Söndag 15 mars - Midfastosöndagen
11.00 Söndagsmässa	
Söndag 22 mars Jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Gudstjänst
Kaffe och våfflor i kyrkstugan efteråt

Ring till pastorsexpeditionen om du vill följa med prästbåten till Möja. Hör av dig i god tid så
mellanlandningar kan planeras in i körningen.
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Lördag 10 januari
13.00 Temagudstjänst
Julsångsgudstjänst Vi sjunger ut julen
Söndag 8 februari -Kyndelsmässodagen
11.00 Familjegudstjänst
Barnkören medverkar. Kyndelsmässa
Söndag 22 februari - 1 sönd i fastan
16.00 Kvällsgudstjänst
Våfflor efter gudstjänsten.
Söndag 8 mars - 3 sönd i fastan
11.00 Gudstjänst med nattvard
Söndag 22 mars Jungfru Marie bebådelsedag
16.00 Samtalsgudstjänst
Torsdag 2 april - Skärtorsdagen
19.00 Skärtorsdagsmässa
Se också våra lokala tidningar för uppgifter
och eventuella ändringar.

Fredag 3 april - Långfredag
11.00 Långfredagsgudstjänst
Kören - Jesus sju ord på korset
Söndag 5 april - Påskdagen
11.00 Uppståndelsemässa
Kören och Carl Unander.Scharin medverkar

Nämdö kyrka
Lördag 29 november
13.00 Adventsmässa
Nämdö kyrkokör medverkar
Torsdag 25 december - Juldagen
07.00 Julotta
Onsdag 31 december
14.00 Nyårsbön
Torsdag 1 januari - Nyårsdagen
14.00 Sammanlyst till Sjöliden/Värmdö
församlings Friluftsmässa, Kristina
Lethin, Hampus Befrits-Toll, Kerstin Alling.
Sångsolist
Nattvardsbrödet bakas över öppen eld.
Söndag 1 februari
11.00 Samtalsgudstjänst
Söndag 5 april - Påskdagen
15.00 Uppståndelsemässa
Nämdö kyrkokör medverkar

Runmarö kapell
Söndag 30 november - 1 sönd i advent
14.00 Adventsmässa
Andreas Vestlund, trumpet, medverkar
Torsdag 25 december - Juldagen
07.30 Julotta
Onsdag 31 december
16.00 Nyårsbön
Torsdag 1 januari - Nyårsdagen
14.00 Sammanlyst till Sjöliden/Värmdö
församlings Friluftsmässa, Kristina
Lethin, Hampus Befrits-Toll, Kerstin Alling.
Sångsolist
Nattvardsbrödet bakas över öppen eld.

Välkommen till
våra verksamheter!
DJURÖ
All verksamhet är i Klockargården.

BARN OCH UNGDOM
Öppet hus för mammor,
pappor och barn.
Onsdagar kl 10.00–12.30.
Fredagar kl 10.00–12.30.
Djurö barnkör
Onsdagar kl 14.30-15.15
Tisdagshäng
alla är välkomna på ”häng” och mellis
tisdagar kl 15-19
Ny konfirmandgrupp
har startat nu i höst med konfirmation
till våren 2015. Möjlighet att vara med i
gruppen finns fortfarande, Kontakta Åsa
Meurling om intresse finns.
Ungdomsledarutbildning
Enligt överenskommelse med församlingsassistenten och ungdomsledare.
Skolkyrka
Enligt avtal med skolan.

VUXNA
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 18.30-20.30

Andakt på Djuröhemmet.
Tisdagar kl 14.00 jämna veckor.
Bibelstudier
Vi ses den andra onsdagen, kl 12.00, varje
månad i Djurö Prästgård. Ring till expeditionen för tider och platser.

MÖJA
Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.
Pensionärsträff
Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00
Kontakta Titti Eriksson,
tel: 08-571 642 77.
Stick-café
Varannan vecka (jämna veckor)
Tisdagar kl 13.00
Växthus och Groddträffar
Se afﬁschering på Möja.
Skolkyrka
Enligt överenskommelse med skolan.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör
Kören övar enligt överenskommelse
med körledaren.

Syföreningen
Torsdagar kl 13 ojämna veckor.
Kontakttjänst
Förening för kontakt- och väntjänst.
Måndagar kl 13–15.

Sandhamns kapell
Söndag 30 november - 1 sönd i advent
11.00 Adventsmässa med Lennart
Koskinen
Lördag 6 december
17.00 Musikgudstjänst med Veterankören Choristas Veteranicus
Torsdag 1 januari - Nyårsdagen
14.00 Sammanlyst till Sjöliden/Värmdö
församlings Friluftsmässa, Kristina
Lethin, Hampus Befrits-Toll, Kerstin Alling.
Sångsolist
Nattvardsbrödet bakas över öppen eld.
Söndag 5 april - Påskdagen
14.00 Uppståndelsemässa

Surfa in på vår nya hemsida:

www..svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo
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Tack

Surfa in på vår nya hemsida:

www..svenskakyrkan.se/
djuro-moja-namdo

vare dig som är medlem!
Är så gott som all verksamhet i Djurö, Möja,
Nämdö församling avgiftsfri för medlemmar.
– Har vi många konserter och
musikgudstjänster årligen, särskilt
sommartid, samt sex körer för alla
åldrar.
– Kan vi erbjuda gratis själavård.
Du kan vända dig till församlingens
präster för samtal.
– Kan vi hålla våra kyrkor öppna och i
gott skick. Du är med och vårdar ett
kulturarv, inte minst Djurö kyrka från
1600-talet.
– Du har som medlem rätt till kostnadsfri vigsel- och begravningsguds-

tjänst i din församlingskyrka. Det här
ingår:
– Någon av församlingens fem kyrkor,
kapell eller annan församlingskyrka
– Präst
– Musiker
– Kyrkvaktmästare
– Bårtäcke vid begravning
Dop är alltid gratis. Genom dopet blir
du medlem i Svenska kyrkan. Du kan
även döpas när du är vuxen.
Konfirmationsläger i församlingens
regi är avgiftsfria för kyrkotillhöriga.

Det gäller helgläger, inte sommarläger
som dock är kraftigt subventionerade.
Du stödjer även kyrkans arbete ute
i världen. Svenska kyrkans internationella arbete bidrar till att utsatta
människor ska få ett bättre, värdigare
liv överallt på jorden. Svenska kyrkan
tillhör världens största globala nätverk; den världsvida kristna kyrkan.
Den finns både i storstadens slum och
i skuggan under trädet i ett väglöst
land och når dit nästan ingen annan
når.

