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Betraktelsen

Livets pilgrimsvandring
I sommar har en pilgrimsvandring startat där människor i alla åldrar
och från alla delar av Europa tillsammans vandrar mot klimatmötet i
Paris.Vandringen är en del av en global kampanj för att världens ledare
ska kunna enas om ett rättvist miljöavtal.
Pilgrimsvandrandet har sina rötter i medeltiden då man började vandra för att besöka
heliga platser. De stora vallfartsmålen var Jerusalem, Rom och Santiago de Compostela, men det fanns också leder här i Europa med Vadstena och Trondheim som mål.
Miljontals människor vandrade till heliga platser vilket innebar utbyggnad av vägar,
broar, härbärgen, kyrkor och kloster. De senaste åren har intresset för pilgrimsvandring ökat kraftigt. Men idag är inte främsta anledningen att besöka en helig plats för
att religionen föreskriver det. Nu är det något annat som lockar.
Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Och i sommar har
jag varit pilgrim, främling, både som badpredikant i Brunnby församling i Mölle och
Arilds kapell, och som sommarpräst på Gotska Sandön. Att komma som främling till
en plats innebär att man lämnat det hemvanda bakom sig, tryggheten i det man känner till. När främlingsskapet är självvalt kan det vara ett äventyr; spännande, utmanande och utvecklande. Som främling kan jag vara någon annan än den jag brukar
vara, kanske mer av det som egentligen är jag. I glappet mellan den gamla rollen och
den nya jag går in i, kan det dolda inom mig få komma upp till ytan.
Under mina veckor som sommarpräst har jag låtit pilgrimens sju nyckelord utgöra
grunden för mina tankar. Jag har inte gått någon organiserad pilgrimsvandring, men
det har blivit långa promenader i bergen och bokskogarna i Kullabygden och många
kilometer längs stränderna på Gotska Sandön. Fantastiska miljöer för att låta nyckelorden sjunka in. Hans-Erik Lindström, som varit verksam vid Vadstena pilgrimscentrum och formulerat orden, menar att de innefattar det som mest saknas i vår tid:
Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.
Att gå en långsam vandring i gemenskap med andra innebär att tystnaden blir trygg
att vila i, enkelheten leder till ett naturligt delande, vilket i sin tur gör det möjligt att
uppleva verklig frihet och bekymmerslöshet där vi kan möta vår andliga längtan. En
pilgrimsvandring kan vara ett fint tillfälle att återhämta kraft och energi, att få mental vila och kanske upptäcka något nytt om sig själv. Men det är ju inte bara under
den korta vandringen vi behöver påfyllnad.
Vi är alltid pilgrimer; ständigt på väg på livets
vandring, ständigt utsatta för nya utmaningar
och okända situationer. Vi behöver varje dag
bära med oss de sju nyckelorden. Också när
sommar och semester är slut och den nya terminen börjar.
En stunds tystnad, ett lite långsammare tempo
för att få tid att dela tankar eller samvaro med
en medmänniska och inse att det enkla kan
vara gott nog, en gnutta bekymmerslöshet som
låter oss känna en glimt av frihet och andlig
närvaro. Om det är svårt att få till – varför inte
titta in i någon av våra kyrkor och få allt på en
gång? Varmt välkommen!
Text Åsa Meurling
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Internationella sidan

Staffan - en ny ideell kraft
Staffan Westman är en ny kraft
i internationella gruppen sedan
en tid tillbaka. Gruppen går med
jämna mellanrum ut och annonserar efter flera ideella krafter
och - kontakt med Staffan, etablerades!
Staffan var intresserad dels för att han
hade tid över och själv hade gått och
funderat på att han ville göra det där
meningsfulla och aktiva i handling som
skulle innebära skillnad. Så när vi fick
kontakt diskuterade vi livligt tillsammans vad och hur Staffan utifrån sin
bakgrund, inriktning och intressen skulle kunna gå in och jobba med i internationella gruppen. Efter engagerade diskussioner hittade vi flera områden och
Staffan togs emot med öppna armar!

Kort om Staffan
Staffan är fast boende på Djurö sedan
11 år Han bor vackert i en stuga i natursköna, södra Vindö, bland kobbar
och skär. Han är född och uppväxt på
Lidingö och utbildade sig först inom
flera olika utbildningar inom försvaret
för att senare gå vidare till finansmarknaden där han bland annat under 12 år
var anställd för banken SEB.
Staffan är en sann humanist och har
intresserat sig inom områdena HR,
personalfrågor, verksamhets- och organisationsutveckling.
Parallellt med sin professionella
yrkesbana har Staffan även haft engagemang i Röda Korset. Där har han varit
aktiv i stödprojekt och individuella krisoch stödsamtal. Staffan lovordar Röda
Korsets fina löpande vidareutbildningar,
- vilka ger bra stöd i pågående arbeten.
Sedan många år Staffan också engagerad och utbildad inom Försvarets
frivillighetsorganisation. Ett område
som han är aktiv och starkt engagerad
i är krishantering. Han har varit aktiv i
olika krisorganisationer och omhändertaganden som exempelvis vid Tsunamin, skogsbranden i Västmanland m m.

Parallellt med sin professionella yrkesbana har Staffan Wesrman även haft engagemang i Röda Korset.

Så, Staffan är en mycket aktiv och
engagerad eldsjäl - utan att han gör så
stort väsen av det. Han vill istället att
det ska visa sig i handling - det är hans
patos!
Nu närmast kommer vår insamling
till Världens Barn i september/oktober.
Där kommer ni att kunna träffa och
prata med Staffan när han står med
insamlingsbössan utanför Ica. Han är en
livlig eldsjäl och tycker om att mötas,
få en pratstund och göra gott - för allas
våra barn här på jorden! Staffan tar
med varmt hjärta emot dina kontanter
eller ditt swichade bidrag.

Barn och ungdomar
Områden han känner särskild omsorg
för är att göra något för våra barn och
ungdomar i vår lokala närhet på Djurö.
Bland annat att kunna stötta skolelever
med läxhjälp, kanske kunna vara med i
skolan eller i anslutning till skolan och
agera emot mobbing och orättvisor.
Helst förebygga mobbing och orättvisor,
på ett tidigt stadium genom att disku-

tera och dela med sig till varandra om
det som är svårt. Det är ett område han
känner så starkt för på grund av egna
upplevda erfarenheter från sin skolperiod. De erfarenheterna vill han nyttja
till något konstruktivt och fruktbart.
Staffan kommer även att tillsammans
med fler av oss frivillighetsarbetande
gå ”nattvandring”. Vi vill finnas ute på
helger och sommartid för våra unga.
I Staffan möter vi i gruppen en varmhjärtad och underfundig ny kraft, som
vi är jättelyckliga över, så VÄLKOMMEN Staffan!
Text och foto Marianne Berggren

Vi behöver bli fler
Välkommen du som vill vara med i
meningsfulla och tydliga insatser! Hör
av dig till oss, Internationella gruppen ,
0708 – 67 30 60 Marianne Berggren.
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Intervjun
Svt:s nya program Tro, hopp och kärlek sänds i höst.
Där får du följa tre präster och en pingstpastor. Åsa Meurling
är en av prästerna.

Tro, hopp och kärlek
Liksom alla andra behöver också präster kärlek från
en partner. I Svt:s program ”Tro hopp och kärlek”
möter programledaren Mark Levengood tre präster
och en pastor och pratar om vad som är viktigt i
ett förhållande och så träffar de några av dem som
skrivit till programmet.

ansera bilden av kyrkan och vad det innebär att vara präst. Jag
möter så många människor som har en konstig och förlegad
syn på kyrkan och vad en präst gör.
– Det finns fortfarande många fördomar kring hur en präst
är och ska vara – ibland blir folk på sin vakt och vet inte
riktigt hur de ska bete sig. Men även om jag har ett speciellt
uppdrag är jag fortfarande en vanlig människa, säger Åsa och
ler och berättar att Tv-teamet har följt hennes vardag i församlingen och filmat såväl dop som vigslar och soppluncher.

Åsa Meurling sitter i Djurö kyrka och samtalar med Mark Levengood. I knäet vilar en vacker skrivbok, tänkt som en form
av loggbok för tankar om kärlek, och Mark ber henne skriva
tre ord som sammanfattar vad Åsa söker hos en framtida partner. Orden kommer spontant och liksom självklart – närhet,
värme och humor.
– Närhet innefattar en person som är grundad och lugn och
värme en man som visar mänsklighet och omtanke – inte bara
mot mig utan mot människor i allmänhet. Humor, för att det
viktigt att kunna ha lite självdistans och skratta åt det som
sker, säger Åsa i det första programmet som sändes tidigare i
våras.
Vi pratas vid en förmiddag i slutet av juli, när de sju programmen som visas under hösten redan är inspelade. Det är
oundvikligt att fråga hur det gick, om Åsa hittade en man som
hade de kvalitéer hon sökte – och där kemi uppstod. Men av
naturliga skäl får Åsa inte avslöja någonting i det här skedet.
– Jag hade inga egentliga förhoppningar på kärlek när jag
tackade ja att vara med i programmet, Men bland dem som
jag träffade under de sju avsnitten, hade alla någon av de egenskaper som jag sökte, säger hon diplomatiskt.
Det var en bekant på svt som frågade Åsa om ville vara med
i ”Tro, hopp och kärlek”. Egentligen har hon svårt för traditionella datingprogram, så när hon svarade ”varför inte” var det
först menat som ett skämt.

Att träffa den rätta
Men visst fanns där också en gnista av hopp. Åsa är skild, med
två vuxna döttrar, och har levt ensam i flera år och delvis blivit
bekväm med det livet.
– Förhoppningsvis har jag flera år kvar att leva, idag är jag
52 år, och det vore trots allt fint att dela de åren med någon.
Vi pratar om vår kollektiva kärlekslängtan, hur nästan alla
människor har en önskan att träffa ”den rätta”. Ändå slutar
cirka 50 procent av alla äktenskap i skilsmässa.
– Det finns höga förväntningar på att vi ska vara så mycket
för varandra. Vi ska sköta arbete, hem och vara både en prefekt förälder och partner. Det är krav som kan bli övermänskliga och sätta en stor press på parrelationen, säger Åsa.
Hon levde i nio år tillsammans med sina döttrars pappa och
säger att vad hon bland annat har lärt sig av den relationen är
att ta i problemen på en gång.
– Det löser sig inte med tiden. Det är viktigt att prata med
varandra och kommunicera de centrala sakerna. Liksom att
ha respekt för varandra och inse att man inte kan förändra en
annan människa.
– När jag var yngre tog känslorna överhanden, jag trodde
nog att problemen skulle lösa sig bara känslan var tillräckligt
stark, men idag har jag en balans mellan känsla och förnuft.

Vad har du mött för reaktioner från kollegor
och församlingsbor?
– Enbart positiva, något som förvånade mig! Både kollegor
och församlingsbor har varit väldigt stöttande och tycker att
jag är modig som ställer upp, säger Åsa och tillägger att hon
är nöjd med resultatet. Hon var nervös för hur de skulle
klippa ihop intervjuerna och hur hon skulle framställas, Men
konstaterar ”att det var inte så farligt” och att hon kände igen
sig själv.
– Bara det faktum att Mark Levengood är programledare
ger programmet en seriös ton. Han var en anledning till att
jag tackade ja att medverka i programmet plus att jag ville ny-

Vad skapar förutsättningar för en fungerande relation?
– Öppenhet, ärlighet och i viss grad självständighet. Vi behöver stå på egna ben och inte lämna över ansvaret för våra liv på
en partner.
– Det är också viktigt att bekräfta varandra och inte ta den
andra för givet. Ibland när jag har vigselsamtal ber jag paren
säga något som de uppskattar hos den andra. En del har svårt
att komma på något.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och största av
dem är kärleken, står det i 1 Kor 13. Tro, hopp och kärlek ser
Åsa som de tre grundpelarna i livet och reflekterar över orden.
– Tron är Guds närhet och själva grunden i mitt liv. Hopp
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kan gälla både små och stora ting. Vi vet ingenting om framtiden – så därför behöver vi leva på hoppet. Hoppet att vakna
nästa dag, hoppet att vara få frisk och vara delaktig i livet.
– Kärleken innefattar alla människor som du har omkring
dig – inte bara din partner eller dina barn. Vi behöver flera
människor omkring oss, en människa kan aldrig ge dig allt.
Kärlek kan också finnas i de korta mötena. Att leva i kärlek
innebär att ta emot det som ges. Ibland stirrar vi oss blinda på
ett mål, med en föreställning om hur livet ska vara, och missar
det goda vi har omkring oss.
Text Ann Thörnblad Foto Malena Gustafsson
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Konfirmation

Med konfirmander i Istanbul
I våras avslutades läsårets konfirmandundervisning med en resa
till kristendomens rötter i Istanbul. Det blev en spännande resa
till en främmande kultur. Syftet
med resan var dels att jobba med
konfirmandredovisningen men
också att få uppleva några av de
första kristna minnesmärkena.

Vi tog oss med buss och tunnelbana till Arlanda och därifrån flyg till den östra delen

av Istanbul. När vi kom fram till vårt hotell i gamla delen av staden hade det hunnit bli sen kväll så det blev middag på en restaurang i närheten. Dagen avslutades
med samling på hotellets takterass. Här uppe på taket kom vi sedan att ha både
morgonsamling och kvällssamling och arbetspass där vi jobbade med redovisningen.
För min del blev de här stunderna nästan det finaste på hela resan. Gemenskapen
och den fantastiska utsikten, bland annat över den Blå moskén som är en av världens
mest kända religiösa byggnader, dröjer sig kvar i minnet.
Men det finns fler fina stunder bevarade i mina minnens skattkista. Som när två
av våra konfirmander blev döpta mitt bland alla människor i parken med bruset
från fontänen i bakgrunden, ett stort ögonblick. Eller den stämningsfulla Basilikacisternen, en underjordisk vattencistern från 532 e. Kr, vackert upplyst som ett
mäktigt konstverk. Vi hann också med ett besök i Hagia Sofia, den äldsta kristna
kyrkan. Kyrkan byggdes på 500-talet och är ett av jordens mest imponerande
byggnadsverk. På 1400-talet blev den moské men är nu museum. En gripande
upplevelse att gå på stengolvet där så många människor före oss samlats för bön och
gudstjänst.
Längs Istanbuls gator fanns också mycket vackert att se; lampor, tyger och annat
konsthantverk, så det fick bli ett besök på Grand Bazaar också - en av världens
största basarer (marknader) under tak med 58 gator och ca 4000 försäljningsställen.
Här var det lätt att gå vilse så vi hade noga delat upp oss i grupper med en ledare
i varje, och alla kom väl hem till hotellet igen. Såklart hann vi bara se en liten del
av en fantastisk stad där öst och väst, modernt och historiskt möts. Men det blev
härliga dagar tillsammans med våra fina konfirmander och ledare!

Text Åsa Meurling
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Foto Tilda Söderlund (sid 7)

Konfirmation

”

Men det finns fler fina stunder
bevarade i mina minnens skattkista.
Som när två av våra konfirmander
blev döpta mitt bland alla människor
i parken med bruset från fontänen i
bakgrunden, ett stort ögonblick.

Nya

konfirmandgrupper
I Djurö, Möja och Nämdö församling
kommer vi läsåret 2015-2016 att
ha en konfirmandgrupp på Möja
och en grupp i Djurö/Stavsnäs.
Möja-gruppen kommer att ses
på lördagar och Djurö/Stavsnäsgruppen kommer att ha träffar på
vardagar. Vissa söndagar firar vi
gudstjänst tillsammans och under
läsåret kommer vi också att åka
på flera gemensamma läger. Under
konfirmandtiden utgår vi från
samtal där dina egna tankar om tro
och det som är viktigt i livet utgör
grunden.
Möja-gruppen startar lördag
den 5/9 kl 13.00 i Möja prästgård
och Djurö/Stavsnäs-gruppen har
uppstart söndag 6/9 kl 11.00 i
Djurö kyrka.
Vi avslutar med konfirmationsgudstjänst i slutet av maj.
Ledare är Victor Lindblom,
församlingspedagog, och Åsa
Meurling, präst, - och såklart alla
våra fina ungdomsledare!
Hör gärna av dig
om du vill veta mer till:
Victor Lindblom, 08-747 54 68
victor.lindblom@svenskakyrkan.se
Åsa Meurling, 08-747 54 64
asa.meurling@svenskakyrkan.se
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Notiser

Välkommen Lena och Victor!
Den 18 augusti började Lena Röstlund- Sjölund som
församlingsassistent på halvtid i församlingen.
Hon kommer att driva Öppet hus och leda barnkören med
Sanna Räsänen.
– Jag har tidigare drivit familjehem och haft familjedaghem.
Jag är bra på att bilda grupper och skapa gemenskap och hoppas nå ut till en bredare krets av barn och ungdomar.
När hon är ute med hunden kommer många av invandrarbarnen, som bor i församlingens hyreshus, fram och söker
nyfiket kontakt.
– Det vore roligt att försöka engagera dem, kanske genom
teater eller sång, det är också en bra ingång till svenska språket,
säger Lena som har ett hjärta som klappar för teatern,
– Jag är på Djuröhemmet ibland och sjunger och spelar
teater för de boende. Det vore roligt att bjuda in de äldre till
Klockargården och spela Minnenas musik. Jag har en gammal
vevgrammofon hemma med 150 stenkakor som jag har köpt
av en samlare.
Lena är väl förtrogen med församlingen eftersom hon bor i
Stavsnäs. Hon har också en självklar relation till kyrkan.
– Morfar var kantor och startade barnkörer och mormor sjöng
i kyrkokör.

Vad vill du ge till barnen och ungdomarna?
– Att de ska få vara barn och ungdomar och att ge dem trygg-

Victor Lindblom trivs i skärgården.

Lena Röstlund- Sjölund. sjunger och spelar teater.

het och kärlek, tyvärr får ju inte alla de i sitt hem. Och att de
ska bli lyssnade till. Det är egentligen vad vi alla behöver – oavsett ålder!
– Jag hade två konfirmander i somras som, apropå glädje, berättade att det viktigaste de hade lärt sig under konfirmationstiden var att Gud älskar dem och alla för dem vi är.
– Det är inte bara jag som lär och undervisar utan ungdomarna ger mig också nya perspektiv på bibeltexter och livsfrågor. De kan bidra med en bild av teologi och existentiella
frågor som skiljer sig från mitt synsätt och den generation jag
är präglad av.
Victor har en bakgrund som högstadielärare och har närmast
arbetat som församlingspedagog i Nacka församling. Han
sökte tjänsten i Djurö, Nämdö och Möja församling för att
han tidigare har arbetat med konfirmander på Djurö och bland
andra känner Åsa Meurling.
– Det är trevligt folk som jobbar här! säger han.

Vad har du för visioner med tjänsten?
– Jag har många tankar kring konfirmandarbetet. Det är kyrkans viktigaste uppdrag, om vi vill att kyrkan ska vara en levande kraft i samhället behöver vi fånga upp unga människor.

Det bästa med att jobba med ungdomar är att det skapar så mycket glädje och att man lär sig nya saker.
Det säger Victor Lindblom när vi pratas vid på telefon. Han
befinner sig på Harö och börjar som församlingspedagog på
halvtid den 15 augusti och ska jobba med konfirmander och
ungdomar.
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Vad betyder kyrkan för dig?
- Det är mitt andra vardagsrum! Jag är väldigt bekväm i Svenska kyrkan och tycker att den står för så många bra saker. Eva
Brunnes, vår biskops, valspråk ”Gör inte skillnad på människor” är ord som verkligen är representativa för Stockholms stift.
Det gör mig glad och stolt!

Från kyrkorådet

Vår församlingsinstruktion ska innehålla en ordentlig barnkonsekvensanalys.

TACK Liv!
Liv Hougner, som har varit vår försam-

lingsassistent i 1,5 år har slutat och jobbar numera som produktionsassistent på
ett företag på Södermalm som förmedlar
röster till olika produktioner. Vi är glada
för hennes tid hos oss och hennes fina
arbete med församlingens ungdomar
med bland annat Skolkyrkan och konfirmationsarbete. Vi önskar henne lycka
till på den nya arbetsplatsen.

Ett par bibelord
Lenas favoritbibelord
Därför, allt vad ni vill att människorna
skall göra er, det skall ni också göra
dem.
Matt 7:12

Victors favoritbibelord

Ingen kan säga: Här är det, eller Där är
det. Nej, Guds rike är inom er,
Lukas 17:21

Ommålning av kyrkorna på
Djurö, Möja och Nämdö
Så här års är det alltid budgetarbetet som ligger i fokus för både medarbetare och för-

troendevalda. Församlingens medarbetare gör ett stort och viktigt arbete då de planerar kommande års verksamheter och prioriterar hur de ska fördela sin arbetstid och
vad de tror att det kommer att kosta. Vår kamrer, som är den som räknar ihop allt,
är noga med att poängtera att en budget alltid är en kvalificerad gissning. När man
arbetar med verksamhet är personalen den stora kostnaden, men den kostnaden är
ganska lätt att förutsäga och svårigheten ligger istället i att fördela tiden.
I år görs det enligt Svenska kyrkans nya riktlinjer med barnen i fokus. Därför
har vi valt att tillsätta vår tjänst som församlingsassistent med två nya medarbetare,
en med inriktning mot de yngre barnen och en mot de äldre. Vi hälsar Victor och
Lena välkomna och ser fram emot ytterligare utveckling av församlingens barn- och
ungdomsarbete.
Vi har ett stort fastighetsinnehav vilket är en faktor som är svår att budgetera. Det
går inte alltid att förutsäga vad som kommer att behöva utföras för underhåll och
reparationer på en byggnad. Det går inte att förutspå vädret varför vi inte vet hur
många gånger våra kyrkogårdar behöver skottas eller om vi behöver åka svävare till
gudstjänster på Möja under vintern. Sånt påverkar förstås resultatet.
Vi håller också på att planera för ommålning av kyrkorna på Djurö och Möja, det
sker under 2016, och redan nu planerar vi för att söka bidrag till finansieringen av
även Nämdö kyrka vilket då blir under 2017. All planering gällande våra kyrkors underhåll kräver lång förberedelsetid. Under hösten nu söker vi kyrkobyggnadsbidrag
och kyrkoantikvarisk ersättning för arbete som ska utföras under 2017. Det hjälper
oss genom att finansiera olika stor del av våra kostnader. När vi renoverade konsten
i våra kyrkor fick vi bidrag till 90% medan när vi tjärar om kyrktaket får vi bekosta
huvuddelen ur församlingsbudgeten.
Vi har fått till vår kännedom att vi har Björnloka på mark vi äger på Djurö och har
påbörjat utrotningen av dessa.
Vi har under sommaren avyttrat Maria Sjögrens stuga vid kyrkan på Djurö och hoppas att våra nya grannar kommer att trivas på Kyrkudden.
Med önskan om en fin höst!
Text Anna Frej
Kyrkorådets ordförande
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PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR i HÖST
Välkommen att fira
höstens gudstjänster i
våra kyrkor och kapell!
Här är programmet från
den 30 augusti till den
29 november.

DJURÖ kyrka
Söndag 30 augusti – 12 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard
Torsdag 3 september – 13 sönd e tref
09.30 Morgongudstjänst med
nattvard
Söndag 6 september – 14 sönd e tref
11.00 Sammanlyst Upptaktsgudstjänst
Söndag 13 september – 15 sönd e tref
16.00 Gudstjänst
Söndag 20 september – 16 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard
Söndag 27 september – 17 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard
Söndag 4 oktober –
Den helige Mikaels dag
11.00 Familjegudstjänst
Söndag 11 oktober- Tacksägelsedagen
16.00 Kvällsgudstjänst
med nattvard

Möja kyrka
Söndag 30 augusti - 12 sönd e tref
16.00 KVÄLLSGUDSTJÄNST

Söndag 18 oktober – 20 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard

Söndag 13 september - 15 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard
		
Söndag 27 september - 17 sönd e tref
16.00 Kvällsgudstjänst

Söndag 25 oktober – 21 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard

Söndag 11 oktober - Tacksägelsedagen
11.00 Familjegudstjänst

Lördag 31 oktober - Alla helgons dag
16.00 Minnesgudstjänst.
Café i kyrkstugan mellan 14-16.

Söndag 18 oktober - 20 sönd e tref
17.15 Älgsmålsbön

Söndag 8 november – 23 sönd e tref
11.00 Gudstjänst med nattvard

Lördag 31 oktober
15.00 Minnesgudstjänst

Söndag 15 november – Sönd f domsönd
16.00 Familjegudstjänst

Söndag 15 november - Sönd f domsönd
11.00 Familjegudstjänst
med nattvard

Söndag 22 november- Domsöndagen
11.00 Gudstjänst med nattvard

Söndag 29 november – Första advent
11.00 Adventsmässa

Lördag 28 november
10.00 Familjegudstjänst i advent
Adventskaffe efteråt.

nämdö kyrka

Söndag 29 november – Första advent
11.00 Adventsmässa

Lördag 26 september
15.00 Körkonsert med Nämdö och
Mellösa körer

Ring till pastorsexpeditionen om du vill följa med prästbåten till Möja. Hör av dig i god tid så
mellanlandningar kan planeras in i körningen.
10. Djurö Möja Nämdö Församlingstidning

Välkomna att lyssna på vackra körsånger i
Nämdö kyrka.Vi gästas av Mellösa kyrkokör,
den församling som vi har köpt vår fina orgel
av.
Lördag 31 oktober
11.00 Minnesgudstjänst
Lördag 28 november – Första advent
13.00 Adventsmässa

runmarö kapell
Lördag 31 oktober
13.00 Minnesgudstjänst
Söndag 29 november – Första advent
14.00 Adventsmässa

Sandhamns kapell
Söndag 1 november Sönd e Alla helgons dag
11.00 Sammanlyst
Minnesgudstjänst
Söndag 29 november – Första advent
11.00 Adventsmässa

Se också våra lokala tidningar för uppgifter
och eventuella ändringar.

Du vet väl om
att du är värdefull
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du
Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du
Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra
vad du vill med den
Säga ja eller nej
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du
Psalm 791

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
Konfirmation
Kontakta Åsa Meurling för mer
information, 08-747 54 64.
Ungdomsledarutbildning
Enligt överenskommelse med församlingsassistenten och ungdomsledare.
Skolkyrka
Enligt avtal med skolan.

Andakt på Djuröhemmet. Tisdagar kl
14.00 jämna veckor.
Bibelstudier
För mer information kontakta
Yvonne Hallin, 08-747 64 61.
Sopplunch
Måndagar jämna veckor välkomnas alla till
sopplunch i Klockargården kl 12.00.
Pris 20 kr.

MÖJA
Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.
Pensionärsträff & Stickcafé
Varannan vecka (ojämna veckor)
Tisdagar kl 13.00
Kontakta Titti Eriksson,
tel: 08-571 642 77.
Växthus och Groddträffar
Se afﬁschering på Möja.

VUXNA

Skolkyrka
Enligt överenskommelse med skolan.

Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 18.30-20.30

NÄMDÖ

Syföreningen
Är för närvarande vilande..Välkomna med
ditt handarbete till Måndagsträffarna, se
Måndagsträffar.

Nämdö kyrkokör
Kören övar enligt överenskommelse
med körledaren.

Måndagsträffar
Kaffe och samvaro. Måndagar kl 12.00-14.00
Kontakta Monica Antonsson, 070-628 92 33

Sorgegrupp
När vi upplever sorg i våra liv
kan det vara till hjälp att
samtala i grupp. Vi startar en ny
sorgegrupp i september.
Har du frågor?
Kontakta Åsa Meurling, 08-747 54 64
alternativt
Yvonne Hallin, 08-747 54 61.

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.

