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Årstidernas och livets höst
I förra numret av församlingsbladet skrev Yvonne Hallin i ledaren att
hon satt en disig och kall majdag och längtade efter sommaren. När
jag skriver det här sitter jag på balkongen en av dessa varma och länge
efterlängtade sommardagar.
Det har varit några alldeles fantastiska dagar, sol från en ständigt blå himmel. Vilan i
att bara kunna sätta på sig lätta kläder utan oro för att behöva frysa. Så sitter jag med
min dotter här en av de fina dagarna och vi kommer att prata om minnen. Hur det
var när systrarna var små och vi var på stranden hela dagarna. Och det allra bästa var
den där stunden när de flesta samlat ihop sina badpinaler och åkt hem. När skuggorna blev längre och ljuset varmare, när stillheten och lugnet lade sig. Det minnet är
som en helig stund i mitt inre. Och så är det fortfarande, sen eftermiddag och tidig
kväll är den bästa tiden. Så slog det mig att det är likadant med hösten. Då kommer
lugnet och friden. Efter sommarens krav på att ta vara på semesterdagar och solsken
så kommer hösten då man bara får vara.
Dottern och jag tänkte vidare och insåg att precis som dygnets timmar har sin motsvarighet i årstiderna, så finns samma rytm i livets åldrar. När jag fyllde 51 för ett tag
sedan tänkte jag att det är här är det första året i andra delen av mitt liv. Som om ett
nytt kapitel skulle börja skrivas. Då visste jag inte att jag bara några månader senare
skulle ha flyttat och börjat en ny tjänst. Nu har jag fått ordning i lägenheten och
jobbat mina första veckor i församlingen. Och det känns så skönt. På något sätt som
att komma hem. För när jag flyttade från Småland till Stockholm för 27 år sedan så
hamnade jag på Graninge stiftsgård i Saltsjö-Boo. Under de här åren blev det ofta
utflykter till Ingarö och Värmdö på lediga dagar. Innan åren i Örebro jobbade jag en
sommar i Gustavsberg/Ingarö församling och under Örebroåren har det blivit semester på flera av öarna. Så att komma till församlingen känns både nytt och välkänt.
Precis som jag tänker mig att det ska vara på livets höst. Lugnt och vilsamt, men
ändå tid att starta nytt. Och så är det ju också på årstidens höst. Terminen börjar
med all välkänd verksamhet och kanske något nytt.
Ett av de bibelord jag tycker allra mest om är när Jesus säger till sina lärjungar:
”Följ med mig bort till en öde
trakt, så att vi får vara ensamma
och ni kan vila er lite.” (Mark.
6:31) Så omtänksamt och så
kravlöst, så vilsamt. Vila behövs
för att vi ska orka det nya. Om
ni inte hittade den vila ni längtade efter under sommaren så
önskar jag att den ska komma
till er nu, i höstens varma färger
och långa skuggor.
Åsa Meurling
Komminister
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Barn- och ungdomsverksamhet

Machofabriken är ett jämställdhetsprojekt för unga där man tittar närmare
på normer för manlighet.

Machofabriken på schemat
Jämställdhet handlar inte bara om lika lön för lika
arbete utan också om våra associationer till begrepp som manligt, kvinnligt och mänskligt. Klass 8 i
Djurö skola har jämställdhet på schemat.
Machofabriken är ett metodmaterial som riktar sig till unga
och ger deltagarna möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. De interaktiva övningarna skapar utrymme att pröva nya
sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv
och till samhället i stort.
Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de - trots påverkan utifrån - själva kan ta makten över
sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra
att ta makten över sina.
Jämställdhetsprojekt för unga
Klass 8 i Djurö skola har Machofabriken på schemat. Det
är ett jämställdhetsprojekt för unga där man tittar närmare
på normer för manlighet. Genom övningar och korta filmer
diskuteras ämnen som makt, status, känslor, våld, sexualitet
och ansvar. I filmerna, såväl som i klassrummet, representerar

en stor papplåda normerna för manlighet. Står man i lådan
följer man normerna, kliver man ur bryter man mot dem.
Normen för hur en pojke ska vara är snäv och begränsar deras
liv. Manlighetsnormen är stel och stereotyp och svår och leva
upp till.
Att prata normer och jämställdhet kräver en perspektivförändring hos var och en som person. Det kan kännas hotfullt
och är även förknippat med dåligt samvete kring val i livet.
Det är lättare att fortsätta tänka som vi alltid har gjort. Men
då får vi fler sönderstressade högpresterande flickor med dålig
självkänsla och fler pojkar som inte pluggar utan fokuserar på
sin status bland kompisarna.
Till hösten hoppas vi på att kunna fortsätta det här projektet
med skolan och då även ha ett samarbete med Boo församling.
Text Liv Hougner
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En resa till Assisi och Wittenberg
Det är tisdag eftermiddag och förväntan ligger i luften. Utanför Djurö skolas bibliotek står bussen som
ska ta oss hela vägen ner till den helige Franciscus och
Sankta Claras hemstad, Assisi.
Konfirmanderna är ivriga och bussen fylls snabbt med gummibiblar, godis och energi.  På väg ner tittar vi på många roliga och lärorika filmer tillsammans, en del av dem diskuterar
vi och svarar på filmquiz som ledarna förberett. På bussen
diskuterar vi vad det är att vara en god människa och gudsbilder. De flesta är överens om att Gud verkar vara en skön lirare.
I Berlin besöker några som tagit med sig cyklar den kända
BMX- och skateboardparken Mellowpark, medan vi andra ser
oss om i staden och äter lunch. En del hinner med lite shopping innan vi åker till hotellet i Berlin där vi spenderar natten.
Sedan bär det av igen, vidare genom Österrike och de vackra
Alperna. Det är en fantastisk syn.
Timmarna på vägen fylls av allsång, andakter, fler filmer och
en del sömn. Vi kommer fram till campingen i Assisi tidigt på
lördag morgon. Alla stationeras ut till sina respektive stugor/
karavaner och vi tar alla en välförtjänt sovmorgon. Frukosten
består av allt från frukt till munkar. Ingen gröt, eller fil eller
mackor så långt ögat når och konfirmanderna verkar ganska
nöjda med det.
En uppskattad pool

Campingen är mycket trevlig. Det finns en pool som brukas
flitigt i värmen. De obligatoriska badmössorna blir speciellt
uppskattade. En del hyr cyklar och cyklar omkring på området. Det finns gott om gröna områden och god mat. På
campingen har vi konfirmationsundervisning och ledarutbild-

Hela gruppen framför kyrkan i Wittenberg där Martin Luther spikade upp sina 95 teser

ning, andakter och kvällsaktiviteter som bl.a. består av lekar,
geocaching och masktillverkning.
Heliga Franciskus basilika

Assisi med den helige Franciskus basilika.
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Tillsammans åker vi in med bussen till Assisi där vi går runt
i den lilla och otroligt vackra staden. Vi upptäcker staden,
pratar med munkar, äter glass och kollar in Heliga Franciskus
basilika, en stor och vit kyrka som idag står på den plats där
Franciskus valde att begravas.  
Efter några dagar i Assisi gör vi en utflykt till Perugia,
Umbriens huvudstad. Vi hinner tyvärr inte stanna länge, men
hinner se gamla stan och den fina arkitekturen från medeltiden. På vägen dit berättar Ingela mer om Franciskus för oss.
Tillbaka i Assisi besöker vi även Sankta Klaras basilika. Där
fick vi chansen att se hennes kvarlevor. Vår sista kväll i Assisi
leder våra duktiga lubare (de som går ledarutbildningen) oss
igenom ett fantastiskt ljusspår som de förberett.   
På resan tillbaka genom Tyskland besöker vi Wittenberg,
Martin Luthers hemstad. Tyvärr är kyrkan där stängd för res-
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Bibeläventyret
kommer in i skolan
Vid två tillfällen per klass har årskurs fyra i Djurö och Möja
skola fått erbjudandet att ta del av Bibeläventyret. Under
äventyrets gång går vi igenom Bibelns alla böcker. Från
skapelsen i första Mosebok, genom de flesta av de kända
bibliska berättelserna, till profetiorna om en ny Messias. I
del två följer vi bland annat Jesus i evangelierna, liknelserna
och undren, Paulus skeppsbrott.
Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim
och rapp, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna
tillgodogöra sig fakta och funderingar på olika pedagogiska
sätt. Eleverna får möjlighet att lära sig de tio budorden i en
gemensam rapp och förstå de bud som ligger som grund för
en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar
och lagar.
På det här sättet får vi en god relation till eleverna och ett
fint samarbete med skolan. Självklart hoppas vi att detta ska
generera till att vi får fler ungdomar och konfirmander till
församlingen.
Text Liv Hougner

r som reformerade kyrkan och lade grunden för protestantismen.

taurering fram till jubileet 2017. Vi fick se dörren där Martin
Luther spikade upp sina 95 teser som reformerade kyrkan och
lade grunden för protestantismen.
Vi kommer fram till Sachsenhausen, koncentrationslägret,
precis efter stängningstid, men vi kan komma innanför grindarna en stund. Maria berättar den fasansfulla berättelsen om
hur de som hölls fängslade där hade det. Platsen påverkar alla,
och idag, i en tid när rasism och fascism växer fram som en
infektion i Europa är det viktigt att påminna sig om att det är
allas vårt ansvar att förintelsen aldrig upprepas.
Efter Sachsenhausen bar det av hemåt. Alla var trötta efter
den långa resan som bjudit på många upplevelser och utmaningarna längs vägen. En resa vi inte kommer att glömma i
första taget.

”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i
sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det
har växt upp är det större än alla örter och blir till ett
träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland
grenarna.”
Matt 13:31.32

Text Julia Hedenqvist och Miranda Rönngren
Djurö Möja Nämdö Församlingstidning 5.

Internationella sidan

Insatser för våra medmänniskor
- föredrag och familjedag
Internationella gruppen bjöd i våras in

Martina Cronér som är anställd inom
Svenska kyrkan och alldeles nyligen
kommit hem till Sverige efter tre års
arbetsinsatser i östra Tanzania. Där ingick hon i utvecklingsprojekt och drev
påverkansarbete och information inom
bland annat utbildning och sjukvård.
Martina berättade och förmedlade till
oss med sitt starka engagemang, brinnande intresse och starka kraft om hur
situationen är i landet och vilka insatser
och samarbeten med lokala partners
som är i full gång.
Bekämpa könsstympning
Vi fick bland annat höra att prioriterade insatser nu är att bekämpa könsstympning bland unga flickor genom
påverkansarbete. Att ge information och
möta män, pappor och byäldste i byar.
Det är en utmaning att nå fram med
budskapen och kräver tålamod och förmåga att bygga förtroenden.
Flera av ”åhörarna” vid föredraget om
Tanzania, var församlingens ungdomar.
Det glädjer och inspirerar oss att se att
ungdomar, konfirmander och konfirmandledare visar intresse och vilja till
att engagera sig i rättvisefrågor, miljö

”Det glädjer och inspirerar oss att se att ungdomar, konfirmander och
konfirmandledare visar intresse och vilja tilll att engagera sig i rättvisefrågor, miljö och hållbarhet!”
och hållbarhet! Vi spinner vidare på
ungdomarnas intressen och planerar
aktiviteter till hösten.
Familjedagen
Några dagar senare anordnade internationella gruppen Familjedagen - vi bjöd
in församlingsbor och gästande besökare
till spännande loppisstånd, lotterier,
tipspromenader, ansiktsmålning för
barn & ungdomar och till kaffe & nygräddade våfflor till vår Klockargård!
Det är trivsamt och uppskattat av våra
besökare att komma in till byns centralt
belägna och karaktärsstarka Klockargård. Vi kan konstatera att man tycker
om att stråla samman, sitta ner en stund
och träffa grannar, vänner och bekanta,
pratas vid en stund och gå runt och
pröva våra aktiviteter.
Familjedagen inbringade en hel del
pengar som internationella gruppen
skickat in till stödprojekt i Afrika!
Dagen var en solig lördag, som inbjöd
många besökare. Vi hade vår kyrkokör

på plats som vid flera tillfällen bjöd på
bred reportoar alltifrån barnvisor, Taubevisor och många finstämda melodier
och allsång! Vi återkommer till nästa
vår, med en ny Familjedag - det gav
mersmak!
.
Världens Fest
Världens Fest är ett evenemang som
sker vartannat år. Det är Svenska kyrkans internationella representanter som
samlas och inspireras till fortsatta insatser och ihärdiga arbete vidare!
Drygt 3 000 personer samlades i
Karlstad och kunde välja mellan ett
hundratal seminarier och workshops
under tre dagar i maj!
Många goda idéer tar vi med oss
därifrån, för att jobba vidare med i vår
församling för våra medmänniskor såväl
hemma som ut i världen!
Marianne Berggren
Internationella gruppens samordnare

I år hölls Världens fest i Karlstad.
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Om barnkonventionen
”I kristen tro intar barnen en särställning och de
behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska
kyrkans verksamhet. ” Inledningen i kyrkoordningen
När Jesus möter barnen är det omvälvande för lärjungarna.
Vid ett tillfälle, då de bråkar om vem som är störst, säger Jesus
att den som vill bli främst måste bli den ringaste och de andras
tjänare. Sedan tar Jesus ett barn och ställer det framför dem,
lägger armen om det och säger:
”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar
emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig
utan den som ha sänt mig”. Markus 9:33-37
Beslutet att en barnkonsekvensanalys skall göras inför varje
beslut som fattas beslutade kyrkomötet den 21 november
2012 och beslutet trädde i kraft den 1 januari 2013.
Under hösten skall vi i församlingen arbeta fram den barnkonsekvensanalys som skall gälla i vår församling. Spännande
och lärorikt. Barnkonventionen tar bland annat upp barns rätt
till andlig utveckling.
Text Yvonne Hallin
Kyrkoherde

Majlis Wanngård, en kyrkans tjänare, har avlidit
Hennes närmaste är döttrarna Monica
och Ewa och barnbarnen Mattias och
Alexandra. Majlis växte upp i Gamla
stan i Stockholm. Hon träffade sin
Harry och de flyttade sedan ut till Ingarö där de arbetade i församlingen med
kyrka och kyrkogård. Majlis blev också
politiskt engagerad i kommunen som
medlem i Centerpartiet.
Vid slutet av 1970-talet flyttade
familjen ut till Djurö för att tillträda en
tjänst som vaktmästare i Djurö församling. För Majlis fanns många uppgifter
i kyrkans tjänst, både som anställd och
som lekman. Aldrig sa hon nej när hon
behövdes och hon arbetade sida vid
sida med Harry. Som husmor tog hon
hand om kyrkkaffet och antalet koppar
kaffe hon serverat är oräkneliga. Majlis
var också ombud för Beckmans begravningsbyrå och har bistått många sorgehus i deras svåra stund.Under många år
var Majlis kyrkvärd i Djurö kyrka och
hade ansvar för kyrkvärdsgruppen. Hon
var även med i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
Djurö kyrkliga syförening var också
en stor uppgift för Majlis. Basaren i juli
månad blev alltid en lyckad dag med
bra insamlingsresultat, mycket tack

träffar, studiecirklar om vår hembygd.
Under många år var Majlis ansvarig
för Pensionärsföreningens uppskattade
resor både i Sverige och utomlands.
För oss, Församlingen och kyrkan
innebär Majlis bortgång en stor förlust.
Majlis var plikttrogen, omsorgsfull, en
verkligt god vän, lekman och medmänniska. Hon hade alltid tid för oss andra
och för kyrkans väl.

vare Majlis. Kontakttjänst, träffar för
medmänniskor som behöver stöd och
någon att prata med, startade Majlis
upp på senare år. En mycket uppskattad verksamhet där Majlis och hennes
omsorg om sina medmänniskor var en
viktig insats i församlingsarbetet.
Den internationella verksamheten
i församlingen bestod från början av
insamlingar till Lutherhjälpen och Missionen och Majlis och Harry var idoga
bössinsamlare vid våra affärer. Majlis
fortsatte sedan som ombud i församlingens internationella grupp. Majlis
öppnade också upp sitt hem för kultur-

Britt-Marie Anderberg-Petterson
Kyrkvärd
Margareta (Maggan) Edström
Församlingspedagog & kyrkoherdefru.

Majlis Wanngård har avlidit i en ålder
av 86 år. Majlis har varit en fantastisk
kvinna att arbeta för vår församlings
ansikte utåt. Plikttrogen, försynt och
kärleksfullt har hon mött sina medmänniskor. Jag är djupt tacksam över
att ha fått möta Majlis och sänder från
församlingen ett deltagande till hennes
döttrar och övrig släkt. Tack Majlis!
Vila i Frid!
Yvonne Hallin, Kyrkoherde
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Från kyrkorådet

Fastighetsfrågor och ny komminister
Vilken sommar, full aktivitet i församlingens kyrkor när
de övriga verksamheterna har sommarlov. Det är tur
att vi har en fin stab av vikarier att kalla in under högsäsong, några nya och några som varit med länge.
I kyrkorådet pågår mycket arbete bakom kulisserna just nu.
Den arbetsgrupp för fastighetsfrågor vi tillsatt håller för fullt
på att arbeta med olika projekt. Inför kyrkorådets sammanträde i höst och inför budgetarbetet ska de presentera vad de
kommit fram till.
Möja kyrkbrygga
Ett av projekten är ganska litet, men väldigt behövligt. Möja
kyrkbrygga närmar sig fullständigt förfall, vi har efter beslut i
kyrkorådet lämnat in ansökan till kommunen om att få ersätta
den med en något större, mer anpassad brygga, och hoppas
nu på positiva besked gällande bygglov och strandskyddsdispens. Ett annat är att utreda uppvärmningssystemen vi har
idag för att eventuellt kunna hitta bättre alternativ, både med
hänsyn till klimat och ekonomi. Det största projektet gruppen
uppdragits är att inventera samtliga byggnader församlingen
innehar för att se över användningsområden, renoveringsbehov
samt göra en vård- och underhållsplan för dessa.
Vi har helt enkelt inte tillräckligt många medlemmar i vår
församling för att kunna hålla allt i toppskick, och vi måste
prioritera våra kyrkor och de byggnader där vi idag bedriver
verksamhet.
Även om vi har en väldigt hög medlemsandel så har vi
väldigt få boende i vår församling i förhållande till det antal
byggnader vi har att förvalta. Det är en ekonomiskt svår ekvation som vi jobbar hårt med. Vi vill inte att fokus ska ligga på
fastigheter utan på den verksamhet vi bedriver i fastigheterna,
men ändå är det där vi hamnar i våra diskussioner, både med

Välkommen Åsa Meurling. Församlingens nya komminister.

medlemmar och inom våra beslutande organ, och detta just på
grund av ekonomin.
Välkommen Åsa Meurling

Men när vi i kyrkorådet oroar oss för hur vi ska få ihop ekonomin och lägger vårt största fokus där, kan vi glädjas desto
mer åt den fantastiska personalgrupp vi har och det arbete de
utför. Just nu gläds vi extra mycket åt att ha fått välkomna Åsa
Meurling som församlingens nya komminister och vi ser fram
emot att se vad hennes arbete ska bära för frukt.
Text Anna Frej
Kyrkorådets ordförande

Tack alla

majblommeförsäljare!
Stort tack till alla Majblommeförsäljare 2014 och till alla
som köpte blomman här i vår församling. Återigen har vi
slagit rekord. Majblomman har fått in 65 000 kronor att
jämföra med förra årets rekord på 53 000 kronor. Nu kan
Majblommeföreningen för pengarna fortsätta att bistå
barn och ungdomar här på orten som behöver bidrag när
resurserna hemma inte räcker till.
Behöver du ansöka om bidrag? Blankett finns på pastorsexpeditionen och ansökan lämnas till Skolsköterskan här
på Djurö.
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Välkommen till våra verksamheter!
DJURÖ

assistenten och ungdomsledare.

All verksamhet är i Klockargården.

Skolkyrka
Enligt avtal med skolan.

BARN OCH UNGDOM
Öppet hus för mammor,
pappor och barn.
Onsdagar kl 10.00–12.30.
Fredagar kl 10.00–12.30.
Knattekören 6–8 år.
Onsdagar kl 13.30–14.10.
Ö-noten 8-12 år.
Onsdagar kl 15.00–15.45.
Sjöstjärnorna 12 år och uppåt.
Onsdagar kl 15.45–16.30.
Tisdagshäng
alla är välkomna på ”häng” och mellis
tisdagar kl 15-19
Ny konfirmandgrupp
startar nu i höst med konfirmation till våren
2015. Lästillfällen är vid tryckningen av denna
tidning oklart.
Ungdomsledarutbildning
Enligt överenskommelse med församlings-

VUXNA
Djurö kyrkokör
Onsdagar kl 19–21.30.
Syföreningen
Obs i Klockargården.
Torsdagar kl 13 ojämna veckor.
Kontakttjänst
Förening för kontakt- och väntjänst.
Måndagar kl 13–15.
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.

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
Kontaktperson MarieLouise Hägerö,
tel: 070-605 15 50
Växthus och Groddträffar
Se afﬁschering på Möja.
Skolkyrka
Enligt överenskommelse med skolan.

NÄMDÖ
Nämdö kyrkokör
Kören övar enligt överenskommelse
med körledaren.

MÖJA
Möja kyrkokör
Onsdagar kl 18.40–21.00.

Vill du sjunga i en
av våra barnkörer?
Vi välkomnar barn till våra barnkörer
på Djurö och Möja. Att vara med
kostar ingenting och höstterminens
körövningar startar den 10 september.
Kontakta Sanna Räsänen (Djuröbarnen) och Dan Enberg (Möjabarnen) för
mer info. Se kontaktuppgifter sid 2.

PÅ GÅNG I VÅRA KYRKOR i höst

Välkommen att fira höstens gudstjänster i våra
kyrkor och kapell! Här
är programmet från den
31 augusti till den 23
november.

DJURÖ KYRKA
Söndag 31 augusti - 11 e trefaldighet
11.00 Söndagsmässa
Söndag 7 september
12 e trefaldighet
11.00 SAMMANLYST till Nämdö kyrka
Söndag 14 september 13 e trefaldighet diakonins dag
11.00 Söndagsmässa
Söndag 21 september 14 e trefaldighet
11.00 Gudstjänst
Söndag 28 september 15 e trefaldighet
11.00 Söndagsmässa

Lördag 1 november - Alla helgons dag
16.00 Minnesgudstjänst.
Café i kyrkstugan mellan 14-16. Kyrkokören
medverkar
Söndag 9 november - 21 e trefaldighet
11.00 Söndagsmässa

Lördag 1 november - Alla helgons dag
15.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören medverkar. Kyrkbuss & kyrkbåt

Söndag 16 november Sön f domssöndagen
16.00 Familjemässa
Barnkören medverkar. Kyrkkorv

Söndag 16 november Sönd f domsöndagen
11.00 Familjemässa
Barnkören medverkar. Kyrkkorv

Söndag 23 november - Domsöndagen
11.00 Söndagsgudstjänst

Nämdö kyrka

Möja kyrka
Söndag 7 september 12 e trefaldighet
11.00 Gudstjänst lekmannaled

Söndag 5 oktober Den Helige Mikaels dag
11.00 Familjegudstjänst
Barnkören medverkar. Kyrkkorv

Söndag 21 september 14 e trefaldighet
16.00 Kvällsmässa

Söndag 12 oktober - Tacksägelsedagen
11.00 Temagudstjänst

Lördag 27 september
15.00 Konsert
”Guds andedräkt” med församlingens körer

Söndag 19 oktober - 18 e trefaldighet
16.00 Kvällsmässa
Söndag 26 oktober - 19 e trefaldighet
11.00 Söndagsmässa

Söndag 5 oktober Den Helige Mikaels dag
16.00 Familjegudstjänst
Barnkören medverkar. Kyrkkorv

Ring till pastorsexpeditionen om du vill följa med prästbåten till Möja. Hör av dig i god tid så
mellanlandningar kan planeras in i körningen. Erbjudandet gäller i första hand församlingsbor.
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Söndag 19 oktober - 18 e trefaldighet
11.00 Gudstjänst m nattvard
17.15 älgmålsbön

Söndag 7 september 12 e trefaldighet
11.00 Sammanlyst gudstjänst
Nämdökören och Tyska kyrkans kör
medverkar
Lördag 1 november - Alla helgons dag
11.00 Minnesgudstjänst

Runmarö kapell

Lördag 1 november - Alla helgons dag
13.00 Minnesgudstjänst

Sandhamns kapell
Söndag 2 november Sö e Alla helgons dag
11.00 Minnesgudstjänst

Se också våra lokala tidningar för uppgifter
och eventuella ändringar.

Guds andedräkt
Konsert i Möja kyrka
lördagen den 27 september kl 15.00
”Låt den irländska folkmusiken ta plats i kyrkan” – så lät uppdraget som Liam Lawton i den
katolska kyrkan på Irland fick.
I Guds andedräkt finns sånger för en hel mässliturgi, men sångerna kan likaväl användas som fristående
sånger för kör, församling och solister. I musiken finns melodilös lekfullhet, meditativa klanger och rytmisk
spelglädje. Texterna har sitt ursprung i den keltiska kristendomens böner, texter och bildspråk.
Liam Lawton berättar:
Efter teologistudier, prästvigning och flera års arbete i katedralen i Carlow började jag
1990 att komponera ny liturgisk musik med rötter i folktraditionens ton och bildspråk.
Där fann jag en väg till ett andligt tilltal som nådde fram till själen.
Musiken i den keltiska sångtraditionen delas i tre huvudtyper:
Geantra – glädjens och skrattets musik
Goltra – gråtens och tårarnas musik
Suantra – vilans och sömnens musik
I Guds andedräkt får ni möta alla tre.Välkomna in i mitt musikaliska landskap!”
Vi musiker i församlingen vill i vår planering värna om och förstärka olika ö-teman och det ”kustkulturella”.

Körerna från Djurö, Möja och Nämdö framför nu
Guds Andedräkt tillsammans med instrumentalister också i
Möja kyrka - lördag 27 september kl 15. Varmt välkomna!
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Tack

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.

